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Centrum možných nepokojů v sovětském bloku ?

Disidenti v Polsku
Západní veřejnost se dovídá poměrně často a obšírně o sovětských disidentech a díky vhodné přípravě a časování Charty 77 i o disidentech československých. Boj za lidská práva se však nevede jen v těchto dvou zemích sovětského
bloku. V Rumunsku, Východním Německu, Maďarsku a dokonce i v Bulharsku
se ozývají častěji hlasy, žádající větší osobní svobodu. Ze všech těch "tichých"
zemí východní Evropy zabývá se však otázkou svobody nejvíce lidí v Polsku.

Polsko je jediný komunistický stát, v němž se
ani režim nepokouší tvrdit,
že nespokojenost s nynějším právním stavem,
s
oklesťováním osobní svobody,
projevuje pouze
úzká vrstva reakčních nebo pomýlených intelektuálů. V popředí tlaku na polskou komunistickou, vládu
jsou většinou dělníci, dokonce i někteří odboráři.
A jedině v Polsku se dělníci někdy domohli svých
práv stávkou. Hnutí polských dělníků bylo několikrát tak silné, že se komunistický režim nepokusil zasáhnout zvlášť tvrdě
proti organizátorům stávky, nebo původní tvrdé
rozhodnutí obratem zmírnil. Tamní vláda už třikrát změnila svá vážná
usnesení, která se týkala
životních podmínek v zemi, aby se vyhnula ostrej-

Šímu střetnutí s dělníky velkou výměru půdy tam
— v roce 1956, 1970 a opět obdělávají dosud samostatloni.
ně hospodařící
rolníci.
Situace v Polsku je Rovněž část řemeslníků
ovšem v mnohém odlišná pracuje dosud samostatně,
od poměrů v českosloven- necítí se proto režimem
sku. Především polští děl- tak vázána jako v souníci mají velkou oporu v sedních státech a dovoluje
katolické církvi, která si si vyslovovat skutečný náudržela značný vliv na ve- zor. Za požadavky dělníků,
řejný život. Zázemí nachá- nebo i za jejich hrozby,
zejí také na yenkově, kte- staví se i vedoucí polští
rý není pod tak silnou intelektuálové.
kontrolou režimu, protože
Podobně jako v Česko-

slovensku nebo v Sovětském svazu, existují i v
Polsku hnutí, která si vzala za úkol prosazovat větší osobní svobodu v zemi.
Rozdíl je v tom, že podobné
polské
organizace,
hlavně "Hnutí na obranu
lidských a
občanských
p r á v " a "Výbor na obranu dělníků" pracují otevřeněji, volněji než podobné organizace nebo hnutí
u sousedů. Svolávají např.
tiskové konference, na néž
zvou dopisovatele zahraničních listů, s daleko
menšími potížemi rozšiřují
různé "neoficiální" tiskoviny atd.
(Pokračování na str. 2)

"Moja vlast' má s n a d po pravdě"

Rozhovor o filme
P ď s k ý filmový režisér Andrzej Wajda,
ktorého proslávila filmová verzia
And rzejevs kého románu Popol a Diamant, nakrútil nový film, ktorý má, zdá
sa, vedl'a hodnoty umeleckej aj mimoriadnu hodnotu politickú. Film Muž z
mramoru sa vracia ku obdobiu stalinizmu v Pol'sku a k tomu, čo zo stalinizmu zostato. Nepřekvapí preto správa z Poťska, že už týždne tam stoja pred
kinami zástupy P u d í , ktorí sa snažia dostat' lístky.

Film Maž z mramoru Je stachanovca, v roku 1950
příběh maráxa Bírketa, oslavovaného a dokonca
a j zvečsenéfao v soche, čo
sa stalo s Mazom z mra
ZQorc? Či? sa z nebo stalo?
Otázka
M a f i e šladeiaka
Po sjezdech Svazu českých novinářů i Svazu slovenských novinářů sejdou se v tomto měsíci delegáti EliBcrsrej skaly. fctocá c&ee
obou organizací na sjezdu celostátního svazu. O sdě- a Biifaítori issatrsliť ablovacích prostředcích se proto veřejnost
dovídá solventský S n i - Krafc za
podrobnosti. Z pražského sjezdu došla zpráva, že jen krofeom odhal'uje pcswiii.
v českých zemích vychází 759 novin a časopisů, jeBirkuia uváznili po arara»
jichž náklad činil v loňském roce více než Wz miliardy výtisků, že čs. rozhlas a televize mají vzestupný čo sa \ o vj'konš£raířsaiasaa
počet posluchačů atd. V obou svazech je registrováno procese přiznal k zitoS4.658 novinářů, to je těch, kteří byli prověřeni a nom, ktorých sa aíkdhr nesmějí psát do novin či pro rozhlas a televizi (3.028
dopustil. V období destaliv českých zemích a 1.630 na Slovensku).
V těchto dnech konal se též v Oslo výroční sjezd nizácie ho prepustñL Qdmezinárodní organizace I P I , sdružující novináře z mieta
však prispósoblť
63 států. Z referátu, který tam podal 8. června G. sa, .ódmieta primerie s
Long z tiskové kanceláře Reuters, vyplývalo, že zavčerajšími zbabelcamí a
hraniční zpravodajové žijí v současné době při výkonu svého povolání ve větším nebezpečí a práce katmi, ktorí sú ešte stále
je jim více ztěžována než kdykoli jindy po 2. světové na svojich miestach. Naválce. Svůj projev doložil popisem 81 známých pří- koniec z'omiera pod gul'kapadů hrubého porušování běžných práv zahraničních mi policie počas robotnícdopisovatelů, k nimž došlo na celém světě v období
kej vzbury v Gdaňsku v
14 měsíců před koncem dubna t. r. V počtu popsaných hrubých zásahů, vyhoštění atd. vedou jasně roku 1971.

Opět rekord

události ve dvou státech: v SSSR 15, v ČSSR 14. Vezmeme-li v úvahu velikost a počet obyvatel, lze říci,
že se čs. režimu podařilo získat další světový primát.
Až se tedy v příštím týdnu sejdou delegáti na sjezdu SVazu československých novinářů, bylo by jistě
na místě, aby pojali do děkovného dopisu ÚV KSČ,
na němž se jednohlasně usnesou, též díky za umožnění tohoto rekordu.

dosial' nedostal na západ
(a podl'a pokynov pol"ských úradov sa tam dostat" ani nemá), ale francúzsky týždenník Le Point
uveřejnil zaujímav v interview s jeho režisérem, kteří v překladu arearejĚHqeuse::
Redafccr t ý ž i e s i S a . "Le
Počat: PŽ3 Wajda. akc
dSao sže s a H u s e prac0rafi?
A. Wajda; 13 rošor.
Rad.: To Je dlhá doba.
'čo vám rsbflo problémy?
W.r Sinobé. Medzi invm
ma rušila skepsia mojich
spc!upracovrúkov. Pochybovali, že takýto film by
moiiol b y ť uvedený v pol'skýcfa kinách.
Red: Pretože je to opozičný film?
W.: Pretože opisoval ob^ Studentka príbeh murára dobie stalinizmu a jeho
Birkuta nakrúti, filmová stopy v dnešnom Pol'sku.
Red.: Čo je na příčině
škola ho však nepřijímá,
úspěchu
pretože v r a j zachádza pří- mimoriadneho
Muža z mramoru? Ako si
liš ďaleko . .
Film Muž z mramoru sa (Pokračovanie na str. 2)

ANO, JENŽE NE
Karel Wendt

Body:
1. Nemusíme se už přehnaně bát komunismu; skončíme zápas, který jsme proti němu vedli ve světě.
2. Protože se nebojíme komunismu, nebudeme se
už spolčovat s kdejakým diktátorem.
3. Rozšíříme styky s Třetím světem.
4. Budeme úžeji spolupracovat s tvořivým čínským
lidem, sblížíme se s Kubou.
5. Posílíme moc Severoatlantického paktu.
6. Budeme klást zvýšený důraz na zachování občanských svobod, "otázka války a míru se nedá oddělit od globálních otázek spravedlnosti, rovnosti a
lidských práv".
Tak nějak se vyslovil prezident Spojených • Států
J . Carter.
"Historická řeč! Výborně! Sláva! Nazdar!- Z á zrak! Pašák! Ať žije!"
Tak reagoval tučnou literou na straně jedna tisk
západního světa.
Ačkoliv bychom měli všichni být předepsané rozjásáni, neboť, se již nemusíme bát, vnucují se pochybnosti. Rostou z prosté skutečnosti, že body historické řeči vzdorují nejzákladnější logice a nejdou
dost dobře dohromady. Pátý popírá první. Druhý se
pere s čtvrtým. Třetí je v rozporu s druhým. Šestý
vypadá, jako by zabloudil a omylem se vkradl někam,
kam nepatří. Ať se snaží, jak se snaží, v oblasti
minimální racionality nemůže žít na jednom smetišti
s bodem prvním a čtvrtým.
Předcházející pan prezident se rovněž vyslovoval
historicky. Jednou nás dokonce ujistil, že východní
Evropa není ovládána Sovětským svazem, takže jsem
začal balit. Ale Sovětský svaz, mrcha zrádná, odmítl
se chovat tak, aby stvrdil prezidentská slova.
Nyní se nám dostalo nového prezidentského ujištění — nemusíme už se bát. Ulevilo se nám. Máme radost. Bylo by nám ještě lépe, kdybychom přestali
myslet. Protože ale myslíme, musíme se ptát. Jestli
l i se není čeho bát, k čemu budeme posilovat Severoatlantický pakt? Jestli už se nebudeme spolčovat.
3 diktátory (sama o sobě dlouho zanedbávaná a
vrcholně chvályhodná, věc), jak chápat spolupráci s
Čínou, co říci sblížení s Kubou? Straníce se diktátorů, s kým budeme úžeji spolupracovat, jak už jsme
dávno měli, v Třetím světě, který je diktátory poset jako jarní louka lučním kvítím? A otázky, n a které bychom od pana prezidenta slyšeli odpovědi ze
všeho nejraději: Jak usilovat globálně o lidská práva a současně úžeji spolupracovat s těmi, pro něž
je lidské právo úhlavní nepřítel a fackovací panák?
Jestliže si zvýšeně ceníme občanských práv všech
lidí, jak je možné přestat se prát s otrokářem? Jak
racionální je nebát se ideologie, která bez jediné
výjimky průkazně zavedla a udržuje stav nesvobody
všude tam, kde se zachytila? Jak se nebát filozofie,
jejíž impérium roste před našima očima a jejíž
úderníci ohrožují demokratické instituce všude na
světě? J a k se nebát útočníka ve chvíli velké slabosti- způsobené morální neduživostí. která podlomilapůli k odp-jm. a neopustit při tom zdravý rozum?
Carter dneska říká, že se nemusíme bát. Včera
řekl n a adresu zástupců Severoatlantického paktu:
"Hrozba, kíeré čelí naše spojenectví v těchto letech,
FytrvBÍe rostla. Konvenční armády Varšavského paktem zdůrazňují útočný postoj . . . Tyto síly jsou daleko
větší než je třeba k jakémukoliv obrannému účelu . .
Historická řeč . . .
Nemusíme se už bát, protože máme všechny důvody se bát; zapudíme diktátory, proto se smíříme
s diktátory; budeme se zastávat lidské svobody, proto za ni přestaneme bojovat. Ano, jenže ne.
Pročpak asi pan prezident říká nesmysly? Protože chce být současně exponentem reálpolitiky i bojovníkem za lidská práva. Chce smířit vodu s ohněm
a to nejde.
První zákon reálpolitiky. lidská práva, s jedinou
výjimkou — těch našich, jsou eminentně zadatelná '
v zájmu vlastní (krátkozraké) bezpečnosti.
(Pokračování na str. 2)
PUBLISHED by F . Váňa, 8 Moorhouse St.,
Richmond, Vic. 3121. — PRINTERS: Unification
Pty. Ltd., 497 Collins St., Melbourne, Vic. 3000.
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Disidenti v Polsku
(Pokračování se str. I;
Polská vládní propaganda útočí proti všem formám boje za lidská práva
zcela podle sovětského
vzoru: vinu za vlnu nespokojenosti v zemi svaluje na nepřátelskou propagandu, na západní tisk, na
štvavé vysílání, agenty
CIA, židovskou pátou kolonu a zbytky domácí reakce — na odboráře a řadové dělníky útočit veřejně dost dobře nemůže,
nechce-li situaci dále zhoršit.
O nynějších poměrech v
Polsku napověděly něco
dokonce i čs. sdělovací
prostředky, když v minulých týdnech citovaly a
komentovaly některé zprávy z Varšavy. Tak např.
ČTK hlásila 19. května:
"Nepřátelé lidové moci
seskupení v tzv. 'Výboru
n a obranu dělníků' se pokusili využít tragické smrti
studenta Krakovské univerzity ke zkalení politického ovzduší ve studentském prostředí a k mobilizaci mezinárodního veřejného mínění proti Polsku . . . "
Zpráva dále říká, že byla nalezena 7. května v
Krakově mrtvola studenta
filologické fakulty S. Pyjase, který zemřel "v důsledků krvácení a zadušení se krví", pitva však

p.;ý zj.siiia v jeho krvi velký obsah alkoholu, který
zavinil smrt.
"V Krakově došlo k tragické nehodě, ve Varšavě
se však naproti tomu v
kruzích tzv. Výboru na
obranu dělníků zrodil záměr
provokace,"
říká
zpráva. "Přispívala k tomu skutečnost, že S. Pyjas
údajně s výborem sympatizoval. J. Kuroň, A. Michnik, A. Macierewicz, Józef Lipski a další, známí
ze svých vystoupení proti
socialismu, začali rozšiřovat vymyšlenou verzi o
smrti S. Pyjase. Tvrdili,
že byl promyšleně zavražděn orgány veřejného pořádku, pro zastrašení jiných. Dne 10. 5. poslal J.
Kuroň diverznímu časopisu Aneks, vycházejícímu v
Londýně, text prohlášení.
Týž den byli s textem seznámeni představitelé západního tisku, akreditovaní v Polsku. Výbor tak zahájil širokou akci lží a pomluv . . . , vyhlásil bojkot
tradičních
studentských
juvenálií, které se v Kra-

— V Elizabeth, N. J., v
USA zemřel bývalý člen
zastupitelstva RSČ ing.
Teodor Lipčík, rodák z
Nitry. Ve volbách v r. 1946
byl zvolen do Slovenskej

V Austrálii můžete kupovat jednotlivá
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typické, že jejích prohlášení bylo předáno nejen
vládě, ale také zahraničním novinářům."
O stávce či jiné akci dělníků v sousedním socialistickém státě se v československu ovšem nepíše.
Také ne o tom, že hrozí-li
sovětskému bloku nebezpečí vnitřního konfliktu,
pak centrem možných nepokojů by bylo asi Polsko.

(Pokračování se str. 1)
První zákon bojovníka za lidská práva: taková
reálpolitika je nejen nemravnost, ale také pošetilost;
ohrožení lidských práv kdekoliv, je ohrožení práv našich; kompromisy v zápase o lidská práva naleptávají morální základnu, ze které je veden, to znamená, že bourají všechno, na čem takový zápas stojí.
Od prezidenta k nejposlednějšímu občanu — člověk
nemůže současně kolaborovat a zápasit, přijímat a
odmítat, dávat současně přednost kšeftu i principu,
jediným otevřením úst říkat ano a ne. člověk nemůže být současně Kissinger i Solženicyn.
Chronicky optimistický československý publicista
napsal nedávno v exilním časopise něco v tom smyslu, že Carterovými ústy promlouvá to, co je v Americe zdravé. Nemám dost odvahy spekulovat o chvíli,
kdy se nějak a někým nahlas projeví část nemocná.

Rozhovor o filme
(Pokračovanie zo str. 1)
vysvetl'ujete, že l'udia stoja celé hodiny v radoch
pred kinami a že lístky
sa predávajú na čiernom
trhu, hoci film už hrajú
po celom PoFsku?
'W.: Keď mal film premiéru v kinách, tak som
nebol tu, ale v Spojených
štátoch. J e pravda, že
niečo sa deje. Vo Wroclave, po prvom představení celé kino vstalo a spievalo poFskú hymnu. Prečo? Azda preto, že je to
jeden z prvých politických
filmov, ktoré nefalšujú
naše vlastně dějiny. V
jednej seéne filmu vidno
titulky iného filmu —> propagandistického filmu z
temných rokov. Vidno tam
a j moje méno. Nie som
o nič nevinnejší ako iní.
Red.: Ústřednou postavou vášho filmu je robotník, člen strany. Ukazujete, ako sa z neho vysmievali, ako ho podvázali rok

za rokom. A nakoniec, ak
sme správné pochopili závěr filmu, zomiera počas
vzbury v Gdaňsku.
W.: Je to tak. Chcel by
som povedať, že v póvodnej verzii bol koniec jasnější. zrozumiternejší, ale
poFské úřady ma žiadali
určité věci
vystřihnut'.
Súhlasil som. Hoci 1'utujem, že zmizla scéna, keď
študentka m á m e hTadá
robotníkovu hrobku
na
gdaňskom cintoríne.
Red.: Všetci sa pýtajú
prečo poFské úřady dovolili váš film uviesť.

ČECHOSLOVÁCIvZAHRW.:
ANIKultúrna
ČÍ

HLASU DOMOVA V T Ě C H T O
V ADELAIDE, JIŽNÍ

kove pořádaly od 13. do 15.
května. Usiloval učinit z
nich smuteční slavnosti a
přeměnit je pak v nepřátelskou demonstraci."
Zpráva končí zjištěním,
že "úzce spolupracovali v
těchto dnech ti nepřátelé,
kteří zůstali v Polsku, i ti,
kteří emigrovali a doručovali střediskům ideologické diverze vylhané informace a argumenty. Byly bezezbytku využity těmi, kdo vždy potřebují
špatné informace z Polska
a socialistických zemí."
28. května došla z Varšavy zpráva, kterou uveřejnily pražské noviny:
"V jednom z varšavských kostelů zahájilo ve
čtvrtek několik lidí, vydávajících se za disidenty,
hladovku . . . Hladovka je
typickým příkladem politického
exhibicionismu.
Její účastníci jsou lidé,
kteří se vytrvale pokoušejí kalit politické ovzduší v
zemi. Žene je k tomu chorobná touha po pochybné
slávě, která jim znemožnila klidné uvažování. Je

Ano, jenže ne

FLINDERS ST. STATION (prodej novin uvnitř
nádraží), City
McGILL'S NEWSAGENCY, 183 Elizabeth St., Melbourne (proti hlavní poště)
PRAHRAN MARKET, prodejna novin, 205 Commercial Rd., Sth. Yarra
CLAYTON Greeting Cards Shop, 336 Clayton Rd.,
Clayton
VILLAGE BELLE Newsagency, 161 Acland St.,
St. Kilda, Vic.

národnej rady, po odchodu do exilu v r. 1949 působil jako stavební odborník
na amerických základnách
v Maroku, potom v Itálii.
Po příchodu do USA pracoval ve svém oboru, naposled jako vedoucí inženýr okresu.
— Profesor Vratislav Bušek oslavil v USA osmdesátku.
— Ve věku 54 roků zemřel
v New Yorku náhle bývalý čs. olympijský veslař
Josef Schejbal.
— California State University vydala anglický
překlad knihy dr. Ivana
Svitáka o filozofovi Holbachovi pod názvem Baron
ďHolbach a dále sbírku
politických
úvah téhož
autora pod názvem Czechoslovak Episode.
— Novým vedoucím sekce
pro vývoj finančních institucí při Organizaci Spojených národů v New Yorku se stal dr. Karel Holbík, který předtím působil
jako profesor ekonomie
na universitě-v Bostonu.
— Eugen Lóbel, který
přednáší na Vassar-College v USA, napsal knihu o
svých zážitcích ze Slánského procesu, kterou vydalo
newyorské nakladatelství
Harcourt Brače Jovanovich pod názvem My Mind
on Trial.
SVU/Zprav./KL

Malý oznamovatel

POZOR!

Vaše městská správa
může VAŠEHO psa chytit a poslat na kruté
pokusnictví.
Prosíme,
nenechávejte ho na ulici. (Inzeruje Anti-Viviseceion Union, 63-2359.)

politika
poFského státu nie je monolitná. Niektoré osoby boli za film, iné proti němu.
Prvá skupina bola podFa
všetkého
výrečnejšia.
ŽiaFbohu v poFskej tlači
neuverejnili nijaké kritiky.

Red.: Váš hrdina odmieta kompromisy, pokrytectvo, ústupky. Domnievate
sa, že táto nezmieriteFnosť, tento nekompromisný postoj vyjadřuje túžby
poFskej mládeže?
W.: Určité. A to je důvod úspěchu filmu. Nová
generácia podFa mňa pojde až na koniec pravdy.
V poslednej scéně teda vyjadrujem nádej. Rozumnú, racionálnu nádej.
Red.: Neochraňuje vás
měno, aké máte v cudzine?

W.: Áno. Bezpochyby.
Red.: Prečo váš film nepremietajú na západe?
W.: Pretože som nedostal povolenie. A verte mi,
že to 1'utujem. Keby som
bol mohol Muža z mramoru uviesť v Cannes, pol'ský film by bol mal vel'ké šance. VeFa 1'udí tu v
PoFsku je však ochotných
bojovat' až do konca zato, aby sa film dostal do
cudziny. V júli m á m ísť
do Helsiniek, na stretnutie
filmárov. Žiadal som, aby
som tam mohol premietnúť Muža z mramoru. Ak
povolenie nedostanem, do
Helsiniek nepójdem.
Red.: A nebojíte sa o
seba?
W.: Nad tým nerozmýšFam. Představte si, že
PoFsko m á smád po pravdě.
M. P .

OHROMUJÍCÍ VÝBĚR
KNIH ! Stovky titulů
jak románů, tak naučné
literatury včetně Angl.
- českého technic. slovníku. OBJEDNEJTE !
SPECIELNÍ
SEZNAMOVACÍ VĚSTNÍK přináší množství seznam,
inserátů a pěkné čtení.
Jednotí, č. $ 2.- Objednejte !
ROZHLEDY (po světě
a literatuře)
vyjdou
opět v lednu. Přihlášky
na CENTRUM,

P.

O.

Box 3458 STA "C",
HAMILTON, ONT. CANAJDA. (Vystřihněte !)

Veškerá POJIŠTĚNÍ odborně provedou

R. C. Kugler & Associates
Insurance Brokers. Volejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nepean Highway, MOORABBIN, Vic., 3189
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ČESKOSLOVENSKO ve zkratce

Dohody vysvětlovati
— Papež Pavel VI. oznámil 2. června ve Vatikáně, že byl pražský apoštolský administrátor biskup
dr. František
Tomášek
jmenován
kardinálem.
Dva dny předtím uveřejnily pražské noviny tuto
zprávu: "M. Lúčan, místopředseda vlády ČSSR, přijal včera v Praze pražského apoštolského administrátora, biskupa dr. F.
Tomáška. Při setkání vyjádřil biskup dr. F. Tomášek ochotu přispívat k
upevňování dobrých vztahů mezi čs. státem a římskokatolickou církví."
— Ve věku 63 roků zemřel
v Praze 28. května brněnský rodák dr. Jiří Reinberger, jeden z hlavních
tvůrců slávy čs. varhanní
školy, umělec, známý z
koncertních turné po různých částech světa, skladatel a profesor AMU.
— Veřejný bezpečnost v
Náchodě zahájila počátkem tm. rozsáhlé vyšetřování rozkrádání masa a
uzenářských výrobků v
okresech Náchod a Trutnov. Byli zaečeni dva zaměstnanci Východočeského masného průmyslu v
České Skalici a dalších 31
expedientů, řidičů, závozníků, vedoucích prodejen
potravin a restaurací aj.
a očekávají se další zatčení.
— fteditel Národního divadla v Praze Přemysl
Kočí dostal k padesátce
Řád práce.
— Objem zahraničního obchodu mezi československem a SSSR má letos
překročit 5 miliard rublů.
64% čs. vývozu do SSSR
tvoří stroje a zařízení. Asi
30% veškerého čs. strojírenského vývozu je trvale
orientováno n a Sovětský
svaz.
— Gustáv Husák vykonal
čtyřdenní oficiální návštěvu Iráku, kde byl "srdečně pozdravován obyvateli
měst i obcí" — hlásila
ČTK . B. Chňoupek, který
ho doprovázel, stavil se na
zpáteční cestě v ftecku,
kde měl
rozhovory o
"problémech
mírového
soužití" a o chystané konferenci v Bělehradě.
— Novým generálním ředitelem plzeňské Škodovky byl jmenován ing. Jan
Ludvík. Václav Klaila byl
poslán do důchodu.
— V Praze se konal IX.
všeodborový sjezd, jehož
průběh plně odpovídal požadavkům kladeným na
"prodlouženou r u k u " režimu. V jednohlasně schváleném dopisu ÚV KSČ praví zástupci odborářů: "Děkujeme celé straně a osobně gerierálnímu tajemníkovi ÚV KSČ G. Husákovi
za každodenní péči a podporu věnovanou odborovému hnutí . . . atd." Předsedou ÚRO byl znovu zvolen K. Hoffmann, místo-

předsedy L. Abrahám a
V. Běžel, tajemníky F.
Brabenec, D. Hanzalová,
L. Jašík, B. Kačírek, V.
Kožík a V. Mařík. Sjezd
se usnesl: promítnout do
veškeré odborové činnosti
program XV. sjezdu KSČ,
na širší základně a účinněji rozvíjet politicko-výchovné působení odborů,
zvýšit úlohu ROH v prohlubování
proletářského
internacionalismu a mezinárodní solidarity atd.
— Počet obyvatel Plzně
dosáhl 160.000.
— Na Břeclavsku byla vyhlášena nová chráněná
oblast Palava.
— Na plzeňském nádraží
najel koncem května osobní vlak z Prahy n a soupravu lokotraktoru, při
čemž
byl
strojvedoucí
usmrcen a 5 cestujících
zraněno. 251etá výhybkářka byla vzata do vazby.
Větší počet čs. občanů dostal povolení zúčastnit se organizovaných zájezdů do Vídně n a zápasy
o ' hokejové
mistrovství
světa (průměrný poplatek
za 3denní zájezd činil 3.000
Kčs). Jedním z výsledků
zájezdu bylo, že 30 účastníků požádalo v Rakousku
o asyl.
— "československo neutrální", dala by se nadepsat zpráva z Washingtonu, dle níž USA navázaly

"Antikomunismus nalezneme všude tam, kde jde o to, narušit mírový život,
zpomalit společenský pokrok, znemožnit získání národní a státní nezávislosti a
uplatňování demokratických práv a sociálních s v o b o d . . . Antikomunismus, to
není jen falzifikace a vyklešťování reVplučního jádra marxismu-leninismu, ale
také — jak jsme toho na Západě každodenními svědky — brutální pronásledování a potlačování všech pokrokových sil, které bojují za nový, progresivní
společenský ř á d " , zjišťuje jakýsi Antonín Krákora v "ideologickém" povídání
v Rudém právu (3. 6.).

•neoficiální
diplomatické
styky s Kubou a to za pomoci vyslanectví dvou neutrálních států. Několik
amerických úředníků bude
působit na velvyslanectví
neutrálního švýcarska v
Havaně a několik Kubánců bude zase n a vyslanectví neutrálního českosloJ e to jen výňatek z jedvenska ve Washingtonu.
né z úvah nebo komentá— Z Prahy se hlásí, že počet těch, kteří podepsali řů, jakými se zvláště v
"Anti-chartu", se blíží jed- těchto týdnech — krátce
nomu miliónu. Mezi "li- před konferencí v Běledem" koluje vtip, že ten, hradě — plní čs. noviny.
kdo se podepíše jako mi- I v těch novinách vyniká
lióntý, dostane zvláštní
odměnu: bude mu dovole- stále zřetelněji, že se řeno přečíst si Chartu, proti ditelé propagandy sovětkteré protestoval.
ského bloku utvrdili n a
— G. Husák jmenoval Z. různých poradách — včetPiska ' novým čs. velvyně porady zahraničních
slancem ve Španělsku.
— Na skrývkovém poli lo- ministrů koncem května v
mu Erika v sokolovském Moskvě — v přesvědčení,
revíru objevili horníci zka- že nejlepší obranou je
menělou
část
tesáku útok.
obrovského přežvýkavee z
doby asi před 45 milióny
čteme proto stále více
let. Nález bude uložen v stížnosti n a porušování
Národním muzeu v Prahelsinské dohody západníze.
— Z Maďarska došla zprá- mi státy, na zahánění "duva, že tam náhle zemřel
uprostřed hostování výJako dvouměsíčník
značný čs. artista Z. Polach, kterému bylo 48 lei. v nákladu 3.500 výtisků.
— V P r a z e vyšlo p r r a í — Xovým předsedou Česčíslo nového časopisu Svazu českých výtvarných sti j e doc. dr. J . Sejbal.
umělců "Výtvarná kultu- m S í e l Moravského nrnzea
ra"". Má 64 stran, bode vy v Braě.

cha Helsink", ohrožování
nezávislosti národů i svobody jednotlivců, na horečné zbrojení atd., zatímco socialistické země dohody důsledně plní, ba přijaté závazky dobrovolně
ještě překračují.
Malé skvrny či nedostatky západních signatářů se
nafukuji, jiné se vyrábějíPřípad "zcizení dětí soudem v San Bernardinu
jejich matce Vlastě Gabrielové-žludkynové", která
projevila o děti z prvního
manželství náhle takový
zájem, že o její touze píší všechny noviny, hovoří
se o nich obsáhle v rozhlase i televizi, posílají se
protesty a celá osazenstva
podniků se "jednomyslně
usnášejí" na morální podpoře "ubohé matky".
Vlnu protestů vyvolává

Smlouva o odmítnutí
používat násilí

Hans Weigel

Shodujíce se ve snaze odstranit napětí v Evropě
— ve snaze zachovávat zásady Spojených národů —
— v horoucí touze pó bezpečnosti a míru —
uzavírají mírumilovné armády mírumilovných národů mírumilovného Sovětského svazu na straně
jedné a mírumilovné armády mírumilovných lidových republik spojených s mírumilovnou Rudou
armádou mírumilovným, Varšavským paktem tuto dohodu:
§ 1. Mírumilovná Rudá armáda právě tak jako
mírumilovné bratrské armády, spojené s ní proti
revanšistické,

reakcionářské, štvavé a imperiali-

stické takzvané

Německé spolkové

republice

se

zříkají při překročení jejích hranic jakéhokoli násilí.
§ 2. Mírumilovné armáidy mírumilovného Varšavského paktu se budou přitom řídit, přesně vzorem
roku 1968 a, analogicky k bratislavské smlouvě s
ČSSR, uzavřou krátce před vstupem na území NSR
s tímto státem smlouvu o přátelství.
§ 3. Rudé letectvo právě tak jako mírumilovná
letectva jeho spojenců se výslovně zříkají každého násilí při obsazování letišť ve Spolkové republice.

vat západoněmecké hodinky, ženy, děvčata a jiné
předměty.
§ 6a. Stavba zdi na hranicích NSR s Francií,
Belgií, Holandskem a Dánskem bude provedena
naprosto nenásilně.
§ 6b. Pokud jde o Švýcarsko a Rakousko, vyhrazují si mírumilovné
armády
mírumilovného
Varšavského paktu, že nepostaví tuto zeď, kterou
je nutno zřídit bez násilí, eventuálně na hranicích
těchto dvou států, ise Spolkovou republikou, nýbrž
na hranicích Rakouska s Jugoslávií a Itálií, respektive na hranicích Švýcarska s Itálií a s Francií.
Přitom se bude co nejpřesněji respektovat věčná
neutralita Švýcarska a Rakouska.
§ 7. Vládu ve Spolkové republice a v jejích zemích převezmou mírumilovné a pokrokové síly bez
jakéhokoli násilí.
§ 8. Opětné sjednocení obou částí Berlína a obou
částí Německa bude provedeno absolutně nenásilně.
§ 9. Dodržení této smlouvy zaručují signatáři
ve spojení s komisí, kontrolující nenásilný postup,
kterou tvoří zástupci Spojených arabských republik,
N D R a Vnějšího Mongolská.

oddílů

§ 10. Ani proti generálnímu tajemníkovi' Spojených národů nebude použito násilí. Vezme na vědomí začlenění Spolkové republiky mezi mírumilovné národy Varšavské smlouvy, aniž k tomu bude
zapotřebí sebemenšího nátlaku.

se zdrží veškerého násilí, až si budou přisvojo-

(Z "Epochy", přeložil J. S.)

§ 4. Rudé loďstvo právě tak jako mírumilovná
loďstva jeho spojenců se zříkají výslovně každého
násili při obsazování přístavů
§ 5. Vojáci

a důstojníci

NSR,

mírumilovných

také případ elektroinžen ý r a z Kalifornie, který
se seznámil v Budapešti se
slovenskou učitelkou, rychle se zamilovali a hned
nato uzavřeli n a Slovensku sňatek. Novomanžel
odjel a manželka podala
čs. úřadům žádost o povolení k vystěhování: : dó
Spojených států. Čš. uřády, vědomy si Závěrečné :
ho aktu z Helsink, vyřídily
žádost kladně, kdežto úřady americké : . . . Mladá
učitelka uvedla' do' obšírného dotazníku ha ame,rič r
kém veívyslanectyí,;že je
členkou
. Komunistické
strany Slovenska. Následovaly prý dotazy, zda
vstoupila do komunistické
strany dobrovolně, jaké
funkce ve straně zastává,
zda je také členkou Socialistického svazu mládeže,
jaké jsou její rodinné poměry atd. Potom jí prý
americké
velvyslanectví
sdělilo, že jí vstupní vízum do USA zamítá.
"To bylo v době", píše
R P . "kdy prezident USA
James
Carter
rozvířil
kampaň o 'potlačování lid- !
ských práv' v socialistických státech a v Československu zvláště. Kdy halasně obviňoval socialistické státy, že prý 'nedodržují závazky z Helsink'
zvláště pokud jde o 'humanitní otázky". Právě
tam, do té části, kde se
stanoví zásady spolupráce
v humanitních oblastech,
však spadá tento případ,
který úřady vlády prezidenta Cartera
vyřešily
podle stále ještě platných
zákonů z nejmrazivějších
dob 'studené války'. Takže
Helsinky zaplakaly."
Nad spravedlivým rozhodováním
svobodymilovných režimů sovětského
bloku
ovšem
Helsinky
nikdy nepláči.
Aby to
však bylo zcela zajištěno,
je třeba zamezit jakémukoli vměšování do vnitřních záležitostí samostatných a nezávislých států.
Je třeba zamezit vměšování, jakým je informování poddaných jinak než
(Pokračováni na str. 11)
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Vývoj v poľnohospodárstve
Dušan Lehotský, New York

ČERVEN 1977 (2)
Jarka Vlčkova

• 10. června 1942, v době masového teroru heydrichiády, nacisté vyvraždili všech 192 mužských obyvatelů homicko-rolnické obce Lidic na Kladensku.
196 žen uvěznili v koncentračních táborech a 96 dětí
zavlekli většinou neznámo kam. Po osvobozéní se
vrátilo 147 žen a bylo vypátráno 17 žijících dětí.
Obec Lidice nacisté vyloupili, vypálili a srovnali s
povrchem země. Tento bestiální čin vyvolal v celém
světě obrovský odpor a mezinárodní akci demokratické veřejnosti "Lidice budou žít". (15. 6. 1947 byla
zahájena z usnesení vlády výstavba nových Lidic.)
A 24. 6. 1942 následovala osud Lidic obec Ležáky na
Chrudimsku v odvetu za účast jejích obyvatelů v odboji a za poskytování pomoci parašutistům, kteří vykonali atentát na Heydricha. Zde nacisté zastřelili
33 zen a mužu a odvlékli 14 dětí, z nichž byly vypátrány po válce v Německu pouze dvě.
• Plasy u Plzně jsou rodištěm malíře Jaromíra Stretti-Zamponiho, který se zde narodil 11. 6. 1882. A
bylo to barokní prostředí jeho rodiště, jež na něho
v mládí zapůsobilo a podnítilo ho k malířské tvorbě. Věnoval se hlavně grafice a stal se grafickým
romantikem staré Prahy.
• Jedním z nejlepších následovníků Rubešových byl
František K. Drahňovský, který se narodil 12. 6. 1812.
S J . Koublem sestavil na rok 1860 humoristický almanach Krakonoš. Roku 1897 vydal silný svazek Veselých deklamací.
• 12. 6. 1907 se narodil slovenský spisovatel. Lubo
Zúbek. Je autorem románů a novel většinou historického obsahu (Ján Kupecký, Doktor Jesenius).
• Z Nových Hradů spatříme jako na dlani barokm
dvojvěží Dobré Vody, poutního místa, kde je plno
řezbářského díla a poesie. A nedaleko odtud je Hojná Voda, kam jezdíval na prázdniny spisovatel Zikmund Winter a zde napsal i své nejznámější dílo
Mistr Kampanus. Jezdíval sem od r. 1896 a tamní
Němci, kteří ho měli rádi, ho nazývali "náš jemnostp á n " . Na půdě domu za kostelem u pekaře Schachnera bylo nalezeno několik náčrtů k jeho slavnému
historickému románu. Poslední zprávy o jeho pobytii
v myslivně v Hojné Vodě nás vedou do roku 1911.
Na toto klidné místo svých dovolených vzpomínal i
v bavorském Riechenhallu, kam ho poslali lékaři, a
odtud se vrátil do Prahy ke svým už jenom v rakvi. Zémřel tam 12. 6. 1912. V den Wintrova úmrtí
byl napsán nekrolog Arnem Novákem, který byl
uveřejněn následující den v Národních listech.
• 13: 6. 1882 se narodil vynikající dětský chirurg a
ortoped Jan Zahradníček, profesor lékařské fakulty
University Karlovy v Praze.
• • Spisovatel, divadelní theoretik a kritik Karel Engelmueller se -narodil 14. 6. 1872. Napsal monografie o
Haně Kvapilové, Marii Huebnerové, Leopoldě Dostálové a vydal soubory svých divadelních kritik a úvah
pod názvem Z letopisů českého divadla.
• Slovenský básník J á n Rob-Poničan, druh Wolkrův
a Nezvalův, se narodil 15. 6. 1902.
• Technikou fresky provedl ak. malíř Hanuš Schwaiger, který zémřel 17. června 1912, na průčelí zámku v Průhonicích u Prahy obraz s námětem legendy
o sv. Jiří.
• 17. 6. 1957 zemřel malíř Otakar Nejedlý, žák krajinářů F. Engelmuellera a A. Slavíčka. Těžil své
náměty převážně z Českomoravské vysočiny.
• Jako pro Slavíčka a Nejedlého byly Kameníčky
inspirací k nejlepším jejich malířským dílům, byl v
nich pro spisovatelku Annu Marii Tilschovou, jež
zemřela 18. června 1857 na dobříšském zámku, dvojí
pobyt inspirací k napsání životopisného románu o
A. Slavíčkovi Vykoupení. Ale autorka ráda odskočila pro své náměty i do jiných vrstev, nejčastěji do
umělecké bohémy nebo do kruhů universitní vědy,
kde se všude cítila životními zkušenostmi doma.
• Dne 19. června 1847 byla poprvé pronesena na Karlové universitě promoční řeč česky. Byl to JUDr.
František Ladislav Rieger, který promoval téhož dne
na právnické fakultě university, a jenž ve své česky
proslovené disputaci přednesl skvělou obranu svobpd
tiskových a národních.
• S černou páskou přes oko jako žižka procházíval se po Ferdinandce starý boží bojovník z Osvěty

Nedávná celonárodná konferencia o problémoch amerického vidieka přišla k
pozoruhodným záverom, ktoré budú zaujímat' pol'nohospodárskych odborníkov
a vládnych činitelov na celom svete. Jedným zo záverov je zistenie, že v organizácii pol'nohospodárskej výroby sa upevňuje postavenie menších rodinných
f a r i e m , že dokonca dochádza k oceneniu tohoto typu poťnohospodárskeho podnikania.
Na prvý pohl'ad by nemuselo byť v tomto trende nič pozoruhodné. Ale třeba
sá vrátit' trochu do nedávnej historie, ked' sa hovořilo, že súkromné rodinné
podniky maiej a strednej v ď k o s t i neobstoja v konkurenci'! s vel'kými agropriemyselnými v ď k o s t a t k a m í ,
ktoré začali organizovat' so striedavým šťastím
rózne priemyselné a obchodné spoločnosti. V tomto vývoji sa význam pol'nohospodárstva v celej ekonomii podceňoval, upadal. Uveďme o tom niekol'ko údajov z USA.

V roku 1950 bolo v Spojených štátoch 5,400.000
poťnohospodárskych
výrobných jednotiek, teraz
ich je len 2,800.000 a počet
pol'nohospodárskeho
obyvatelstva poklesol na
4%%. Nová poťnohospodárska technológia, ktorá
prichádzala s váčšími a
komplikovanějšími pol'nohospodárskymi strojmi, si
automaticky
vynucovala
váčšie výrobné náklady,
vyššie investicie do mrtvého inventára. V dósledku
toho došlo k určitéj konsolidácii vel'kosti výrobných podnikov: malé neproduktívne jednotky zanikali a středné sa zváčšiii.
V roku 1950 bola priemerná vel'kosť americkej farmy necelých 90 hektárov,
dnes je vyše 122 hektárov.

Pri porovnaní s gigan- . z vidieka sa tiež zastavil
tickými sovietskymi kol-n a časť tých, čo-pred rokchozmi a sovchozmi je to mi opustili vidiek a h l e sice malá farma, ale v dali nové sociálně zaisteSpojených štátoch sa táto nie v priemyselných vel'úprava v podnikovej po-1'- komestách, sa vracia. Ponohospodárskej organizácii diel obyvatelstva, žijúcepocítila. Podl'a názoru ú- ho na vidieku zostáva sičastníkov spomenutej kon- ce relatívne k vzrastu obyferencie sa tento vývoj za- vatelstva stále malý, nastavil a dokonca sa začí- příklad na rozhraní tohoto
na meniť v prospěch ma- storočia žila na vidieku
lých rodinných fariem. takmer polovička obyvaMožno o tom usudzovať z t e l s t v a a teraz je to len
róznyeh súčasných javov. 25%, ale v absolutných
V prvom rade sa pokles číslach žije dnes na vidiepočtu fariem takmer úplné ku o 2 milióny l'udí viac
zastavil. Naopak v niekto- ako pred 50 rokmi.
rych štátoch ako je PennZ 54 miliónov l'udí, čo
sylvánia a Západní Virgi- žijú dnes na vidieku, je
nia sa počet fariem zváč- len 15% farmárov, ale ich
šil. Od r. 1970 pribudlo v význam pre celkový spolotýchto dvoch štátoch ame- čenský život sa neustále
rickej únie 2.500 malých viac a viac oceňuje. Zaufariem.
jímavé je a j to, že z mest

Ďalej sa zistilo, že útek sa vracajú na vidiek váčšinou mladí l'udia do 30
rokov a tí začínajú farmáFrantišek Zákrejs. Podílel sé nemálo na vývoji li- riť.
teratury šedesátých a sedmdesátých let jako dramatik, který usiloval o povznesení původní dramatické
Čo vlastně dáva podnět
produkce a obohatil ji o historickou veselohru á zej- k tomuto vývojů? Odborména o velkou patetickou tragédii z národních dějin
(Poděbradovna, Král mého lidu). František Zákrejo níci, ktorí okrem toho poukazuji! a j na obrovský
zemřel 19. 6. 1907 v Náchodě.
• 19. 6. 1944 byl popraven nacisty Ing. Alois Eliáš, rozkvet odborného pol'noministerský předseda Háchovy vlády.
hospodárskeho
školstva,
• Benediktinský klášter v Břevnově, jednolitý ba- pripisujú alebo vysvetl'urokní stavební celek, byl vybudován opaty O. Zinkem a B. Loblem na místě původního, husity poni- jú túto změnu dvomi okolčeného a pak dlouho živořícího kláštera Vojtěchová. nost'ami: v prvom rade
Klášterní chrám sv. Markéty byl vystaven v létech reakciou americkej mláde1708-15 podle projektu Kryštofa Dienzenhofera, kte- že na světové zásobovacie
rý zemřel 20. 6. 1722 v Praze.
problémy a potom v dů• Malíř František Kupka, rodák z Opočna, se představil obecenstvu první výstavou v roce 1905 v Ko- sledku nastolených ekololíně. V době jeho pražské výstavy v roce 1906 vy- gických problémov, ktoré
dal čáslavský knihkupec Levý Album Františka Kup- sa dajú podl'a mnohých
ky, kde malíř demonstroval na většině listů svou odborníkov
skór riešiť
ostrou a satiricky útočnou společenskou kritiku. Prv- vtedy, keď sa pol'nohosponí jeho monografie vyšla v Aventinu z pera dr. Emanuela Siblíka, osobního malířova přítele. Fr. Kupka dárske podnikáme přezemřel 21. 6. 1957 v Puteaux nedaleko Paříže, kde orientuje a keď svoju inprožil většinu svého života. Doma nebyl původně o tenzitu zachová zvýšeným
jeho obrazy zájem, a dotklo se ho i zjištění, že se podielom 1'udskej práce a
jeho návrhy k lunetám pro ND povalují v zavlhlé
chodbě Lehmannova závodu s obrazy, který býval pár znížením používania róznych výrobných prostriedkroků od Národního divadla.
• 22. 6. 1847 zemřel na souchotiny básník Josef Ja- kov, ktoré znehodnocujú
roslav Kalina, přítel Tylovy rodiny. Byl to první životné prostredie.
vlastenecký pohřeb, zúčastnilo se jej na tři tisíce
Súčasne dochádza k nelidí, studenti, spisovatelé, mladí měšťané. Revolučrozmachu
ní spisovatel Emanuel Arnold pozdravil pohřební prů- očakávanému
vod ze zamřížovaného vězení v Novoměstské radni- pol'nohospodárskeho školci. A zpívala se Kalinova revoluční píseň.
stva
všetkých stupňov,
• 24. 6. 1572 se narodil J a n Campanus Vodňanský,
ale
najma
školstva vysobásník, hudební skladatel velkého počtu žalmů a
kého, Zvýšený záujem je
(Pokračování na str. 81

o štúdium na školách pol'nohospodárskych, lesnických a veterinárnych. Na
veterinárne vysoké školy
je taký nával, že sa uchadzač dostane skór na niektorú lekársku fakultu ako
na zverolekársku.
Pol'ňohospodárske
štúdium sa rozširuje a kvalitativně zlepšuje. Kedysi sa
hovořilo — ako u nás —
o štúdiu na vysokých pol'nohospodárskych školách
len ako o hnojárne a v
Amerike tiež ako o kravských univerzitách, ale
dnes je toto štúdium tak
vážené ako na iných odborných školách a absolventi týchto škol odchádzajú do života s vědomím,
že majů právě také biologické alebo technické vědomosti ako absolventi prírodovedeckých fakúlt. Počet študentov na týchto
školách vzrástol za posledně dva roky o jednu třetinu a od r. 1963 sa takmer strojnásobil.
Nateraz je v USA 72 vysokoškolských pol'nohospodárskych učilišť a na tých
študuje vyše 98.000 žiakov.
Mladí l'udia vidia v pol'nohospodárstve dobré zaistenie svojej kariéry, ale
americkú mládež vedú k
tomuto štúdiu a j altruistické okolnosti. Často totiž
počúva o světověj zásobovacej krize a o tom, že
Amerika je nateraz jedinou krajinou spolu s Kanadou a Austráliou, ktorá
móže mnoho vykonat' a
zásobovaciu krízu ked' už
nie úplné zažehnat', tak
aspoň zmierniť. Mládež
rovnako často počúva o
tom, ako veťká priemyselná výroba značisťuje životné prostredie, ohrožuje
základy života na tejto
planete a so záujmom počúva, čo sa proti tomu dá
robit' a ako móže právě
poťnohospodárstvo novou
orientáciou výrobnej technologie v tomto ohťade
pomócť. Otvára sa tak
pre ňu nové, zaujímavé
a priťažlivé
prostredie
práce a životného poslania. Mnoho však bude záležať na tom, či sa podaří vládnej politike tento
idealizmus mládeže podchytit' a využit' v prospěch
nielen oživenia amerického vidieku, ale a j světového zásobovania!

13. 6. 1977
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Neklasická inflace
Ferdinand

Záblesky naděje
S. Hofírek

Peroutka

Pro velkou část obyvatelstva zůstává inflace na prvním místě starostí. Pro ty, kdo nemají dost moci,
aby si vybojovali zvyšování p ř í j m u úměrně k stoupající inflaci. Pro ty, jimž inflace znehodnocuje a
vlastně konfiskuje, co ušetřili a uložili. Nebývají to velké obnosy, jen nízká hradba, za níž se hodlají
skrýt, až stáří se dostaví. Nemohou cítit jinak, než že děj, který j i m toto bere, je děj nemorální. Jiní
jezdí lépe nae bujném koni inflace. President Kennedy kdysi resignovaně prohlásil, že ve skutečnosti
vláda nemá moc bojovat proti inflaci, jestliže se podnikatelé a dělnické organisace domluví. Jeho ekonomičtí poradci to vyslovili theoretičtěji: vláda nemá moc, aby bojovala proti základním hospodářským
zásadám kapitalismu, proti svobodné a třeba i ne odpovědně vůli různých mocných činitelů. Není možno dovolat se vůle lidu; lid je rozštěpen.

Klasická
ekonomická
nauka stanovila, kdy zejména inflace přichází.
přichází s válkou a po válce. kdy se poraženého
zmocní zoufaíost a fatalísmas. ale i vítěz si zvykl
n a manipnlaci měny a na
velká Osla. Rozhlížeje se
po světě bez války, auto
ritafiruí
ekoaomista proh l á s í «¡fea 1968. že inflace nesa možná nebo aspoň
Je ypĚrm nepravděpodobná. MIHKS to. pravila tato
aiáorfta. aaačili Isme se
lépe zzcisázEi s hospodář
skými slěji. as usetžáme se
překvapit.
Menší ň f t a ve- Vietnamu poloos pgSla ale byla sfasocssa. Jesáfiie nyní válka a jaaé Maác&é
příčiny inflace BeeatKlf^p.
ale inflace eaásSsJe. přistoupil nějaký
''wfivný činitel. T e s t e a o r ý činitel je mysl 3Sái_ Z^issé.
Arabové svou ofejcrraa ¡politikou neklasicky přispěli k inflaci., ale s r š a i i
inflace je Srší.. prseašScSr
vější než aby njožůa I f f t
tímto vysvětlena. Bsisp»dářství se mění t a k é poá&etoho. co lidé žádají od života. Různými stosy ussahokrát bylo řečeso. že Šijeme ve věku žádosti.
V druhé polovině šede-

V E L K Ý

sátých let měla Amerika
důvody, aby pocítila, že
stanula v čele lidské společnosti, že její vítězství
nad přírodou vrcholí. Shlížela n a objem své výroby
a byla poněkud opojena
svou tvořivostí. Neváhala
promluvit k lidu o zářivé
budoucnosti:
dosavadní
meze blahobytu budou protrženy, a blahobyt se rozšíří v zemi; budete mít
mnohem více než jste
zvyklí mít; bude tolik nových domů, kolik je třeba, a tolik parků, kolik je
příjemno; po silnici budou
se auta. vaše auta, pohybovat
jako
mohutný
proud; bude více umění,
vláda dá peníze; co je
daes lnxus. bude přístupno širokým vrstvám: čím
Těsáa bode koosum, tím
bofcatši bude země; pokud
zábramtrA politiky se týk á . badesae mít máslo i

hospodářských odborníků,
aby jí bylo známo, že to,
co vyhlašuje, je program,
oznámení směru, ale není
to ještě skutečnost dnešní
ani skutečnost hned zítřejší, je to "Velké očekávání".
Avšak politická rétorika
se přimísila a i vysoce postavené osobnosti se vyslovovaly, že to, co se děje, bude dít, je sociální
revoluce. Bylo dosti takových, kteří si řekli: když
revoluce, tak
revoluce.
Takto přišel bouřlivý závěr let šedesátých. Dlouho
zanedbávané vrstvy se posunuly
do ulic, slova
"ted"' "dnes" "hned" se
hromově ozývala.
Od té doby se v Americe i v jiných západních
zemích některé vrstvy již
pevně usídlily v poměrech, jež třeba nazvat
blahobytem proti poměrům dřívějším. Které ta
"Bite s » é visí dala teh- vrstvy? Organisova-ě děí^ r jŠHaatika jméno Veíká nictvo a byrokracie, bez
JsgBÉWfMBBž. EJrojí pří tes jejichž služeb by S o v ě t
m H »
,fe$t
laepacfaybiié- isaařei n e i » n u s i l rfmtižt
i#w«fffita> fee TxiadjSia á- dlouhé zníte pěšky aebo by
msbes lby
rae•sjiJL s w i j u w K o j asaeos&ý se«. Daejfe ftfas sro- stíížI aébo ijy se eebmA.
teáa pGĚŠaassBL. mmámSta Také
Í£
$y "srstry. kžesé s h pÉjefeáiá ě*B šejébjíe ji sro- ¿Ě ispesě SĚ2SE t i a k A J M S i
bosfaa S a s a t M L 2B a n á é IDEŽ5© VĚ§tlsjf JESý t f i l BX
riUi
z a H m ě s í s S t * ássS •iěx »éfejpé. Deteeesaéy

V Y B E R

PRVOTŘÍDNÍ

v

K

A YÝBORMt

mladé krmené kachjít,

ČESKÉM

Ř E Z M I C T Y I

A

ŠAŠLfKY

kuřata

tfZEWAŘST

Ví

KIW CONTINENTAL BUTCILERS Pty. M
KOPECKÝ SMA1LG00DS Pty. M
326 High Street, Kew, Vic

Naděje stimuluje činnost a zvyšuje úsilí o dosažení cíle, zatímco ztráta naděje oehromuje. To platí
v životě soukromém i národním, ve vlasti i v exilu.
Naděje však musí mít reálný podklad a nesmí být
jen snem a iluzí. Politické nadéje nejsou ovšem výslednicí nějaké železné zákonitosti dějin, jak se nám
snaží namluvit marxisté, ale jejich reáinym podkia- .
dem je ¡skutečnost jiná a tou je lidská přičinlivost.
Okolnosti mohou ovšem dosažení politického cíle znesnadňovat a oddalovat, anebo usnadňovat a urychlovat. Důležitou otázkou tedy je, jaké okolnosti jsou
dnes.
Mnohokrát jsme si říkali, že jedinou naší nadějí
je změna v Kusku a že na to musíme ještě dlouho
čekat, poněvadž ruský člověk nikdy v demokracii
nežil a demokratické tradice nemá. A tak se ochromující pesimismus šířil ve vlasti i v exilu.
Schůzka exilových pracovníků s Viktorem Fainbergem, kterou nedávno uspořádala Rada porobených
národů v Melbourne, přinesla nesporně záblesk reálné naděje a měla by se stát inspirací pro nejúspěšnější exilovou práci. Fainberg demonstroval v Moskvě
proti okupaci Československa, trpěl v psychiatrické
klinice a Sovětský svaz mu dovolil emigrovat, a to
pod tlakem světového mínění, které úspěšně burcoval britský rozhlas. Tento statečný muž, který zná
poměry v Sovětském svazu velmi dobře, objasnil závažné skutečnosti, které mohou být reálným podkladem našich politických nadějí.
Hnutí za lidská práva je prý nyní v Sovětském
svazu tak silné, že je nikdo nemůže zničit, neboť
když policie zatkne jednoho disidenta, nastoupí na jeho místo ihned celá ř a d a jiných statečných lidí a
dnes již není možné je všechny likvidovat. Sovětský
režim se pomalu hroutí zevnitř, poněvadž není schopen se přizpůsobit požadavkům nové doby a mnoho
občanů v n ě j již nevěří. Západ však bohužel pomáhá
udržovat komunistický režim obchodem pro komunisty prospěšným, dodává potraviny a stroje, a dokonce i drogy, kterými jsou ničeni vězňové v psychiatrických klinikách, a naslouchací přístroje, kterých používá t a j n á policie, jsou dováženy ze Západu. K tomu
dodávám, že Západ přitom nabízí komunistům výhodný úvěr. Fainberg kategoricky prohlásil, že sovětský režim nemůže přežít bez pomoci Západu.

ftečník dále tvrdil, že diktaturu je možno odstranit úsilím zevnitř, což dokazuje případ španělska,
Portugalska, Řecka a jiných zemí, a že tedy změna
zevnitř je v Sovětském svazu možná, ovšem současný
tlak zvenku je velmi užitečný a žádoucí. Ruský lid
dnes mnohem lépe chápe západní demokracii, milióny
sovětských občanů poslouchají západní rozhlas a úsilí o získání osobních svobod je v proudu a jde ruku
v ruce s úsilím o svobodu porobených národních skupin a o svobodný rozvoj jejich kultur. V těchto názorech se shodovali političtí vězňové v kriminálech
t y c t o i u v autech
j e z d i l i a v psychiatrických klinikách a bez rozdílu národno( M r a č o r á m na str. 6) sti si dobře rozuměli. Exilové skupiny by měly zrcadlit problematiku porobených národů a svobodný svět
by měl usilovat o detentu s porobeným lidem a ne .
s jeho diktátory.

PRAŽSKÉ ŠUNKY, OOHACf JÁTROVÉ KMEDUČKY.

D O S T Á N Í

F R A V É M

tyto vrstvy získaly nebývalou úroveň hmotného života. Vzdát se jí by pokládaly téměř za tak těžké
jako dříve bývalo těžké
hladovět. Jestliže se inflace i jen poněkud posune
kupředu,
tyto
úspěšné
vrstvy spěchají, aby dohonily každý její coul.
Znemožňují tak, aby se
inflace kdy zastavila. Mají pomocníky. Hlavním z
nich je reklama, jejíž přirozený úkol je podněcovat
žádost.
Jestliže které noviny zastupují změnu doby a modemost, tedy New York
Times. Avšak stalo se, že
na úvodní místo zařadily
nyní tento článek: "Čeho
opravdu je nám třeba, je
více nedostatku. Naše nadbytky nás zraňují. J e příliš mnoho benzinu, příliš
mnoho pití a peněz, f e o ,
hluku, novin. .Nadevšim
vládne reklama n a televisi. obyčejně zpívaná: kup u j více. spotřebuj více.
m ě j více věcL kdo m á více -sici. j e šťasten. Arabov ě .nám prokázali dobrou
-shcEbu fřm že n á s donutí
S Eiysíií n a soběstačnost.
Představme si. že bychom
¿sáMe dostali rozum, že

jakostního has* A uzemni všeho druhu

SMETANOVÉ r t O S Á S Y
f É Z
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Tel. 86 7178

Elektrika z City: číslo 47 (z Cellins Si., po Vietoria ť d e . ) , zastávka ě. 38
číslo 48 (z Flindere S t po Bridge Bd.) zastávka č. 38

Tyto Fainbergovy informace jsou ovšem v naprostém rozporu s oficiální komunistickou propagandou,
která se nedávno rozpoutala i v Melboume n a Asijském veletrhu, kde Sovětský svaz nejen vystavoval
stroje, ale i rozdával propagační brožurky, podle nichž
komunisté usilují o mír, sovětští občané m a j í život
velmi radostný, komunisté tam nemají žádná privilegia a vládní moc patří lidu. V brožurce není ovšem
zmínka o tom, jak Sovětský svaz podporuje revoluce
v Asii a v Africe, o tom, jak zbrojí, jak lid je nespokojený a jak jsou stateční disidenti persekvováni.
Žádný jiný stát nepřišel na Asijský veletrh s politickou propagandou, jen Sovětský svaz chce desinformacemi zabíjet naděje na osvobození lidu od komunistické diktatury.
Komunističtí diktátoři pochopili to, co dosud mnozí
západní politikové nechápou, že totiž tlak zevnitř spojený s tlakem zvenku by byl pro komunistický režim
osudný, a proto se komunisté snaží tlak zvenku mírnit chytráckou politikou mírové koexistence. A že
tlak zvenku může mít úspěchy, to dokazuje Fainbergova emigrace a vystěhování určitého počtu židů do
Israele. A toto jsou ukazatelé schůdné cesty i" pro
nás.
(Pokračování na straně 6)
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Záblesky naděje
(Pokračováni se strany b>
Přední australsky antxK-muias^i
San.j.niai.č,
r
rovnez tv rai, ze ¿.apaa svou sooecuou a zištnou ODcnoom politikou udržuje komunistické režimy, a nedávno měl odvahu prohlásit, že Amerika ve skutečnosti nikay neméia politiku opravdového osvobozováni střední a východní Evropy. On ovšem věří v nutnost našeho spojenectví s Amerikou a v možnost
zahraniční politiku Západu ovlivňovat, což dokazuje
poukazem na to, jak řečtí voliči v Americe ovlivnili
americkou politiku vůči Turecku v době turecké okupace části Cypru.
Z uvedených informací je možno udělat uzávěr, že
politika osvobození porobených národů není beznadějná a musí být stále naším reálným programem. Npvý
vítr do plachet reálné politiky osvobození je tedy
možný a je přimo úměrný našemu úsilí, naši obětavosti a ochotě ke spolupráci v exilové skupině národní i s ostatními organizacemi exilovými a s antikomunisty země našeho pobytu. Politická realita je formována svobodnými občany a k tomu my můžeme
a m á m e přispívat.
V době, kdy stovky občanů naší vlasti podepisují
Chartu 77 a čeští, slovenští, ruští a jiní disidenti
riskují kriminál i smrt, neměl by nikdo v našem
exilu prodávat zájmy své vlasti za mrzký peníz sobecké pohodlnosti nebo vychutnávat pod stromem
svobody plody světového umění a pěstovat si jen svou
vědu a své umění, zatímco vědci a umělci ve vlasti
se vystavují zvýšené persekuci. A nikdo by se neměl
věnovat jen své tělesné rekreaci v době, kdy zdraví
a životy mnoha statečných lidí níčí drogy v komunistických psychiatrických klinikách.
Politiku osvobození není ovšem možno dělat chytrácky podle zásady, "aby se vlk nažral a koza zůstala
celá", ale taková práce vyžaduje poctivost a obětavost. Dante ve své básnické vizi v Božské komedii
umístil zrádce do nejnižší oblasti pekla, kde je největší utrpení, poněvadž pochopil ve své genialitě
opravdovou příšernost zrady. A zrazovat může člověk
svou vlast tím, že přímo napomáhá nepříteli
(a to je pak problém právní), anebo tím, že nepřímo
pomáhá nepříteli tak, že odmítne pomoc zotročené
vlasti v době, kdy ona ji mimořádně potřebuje a ' on
ji poskytnout může, což je pak problém mravní.
Nesmíme ovšem zapomínat, že Sovětský svaz bude
reagovat na rostoucí vnitřní rozklad nejen větším
terorem uvnitř země, ale také zvýšenou podporou komunistických revolucí ve světě, aby vytvořil atmosféDějepis pro 4. ročník

OBRAZY Z DĚJIN ČSSR
Sedmé, přepracované a vylepšené vydání, za spolupůsobení soudružské komise, zřízené jednomyslným
usnesením X V . sjezdu KSČ a složené ze zasloužilých
pracovníků kulturního a školského oddělení Ústředního výboru jakož i příslušných ministerstev, sepsal
Ota
Rambousek.
Jako vědeckých pramenů a Prazdrojů bylo použito:
Obrázkových dějin národa československého. Rudého
práva a Tribuny, Síručných dějin V K S ( b ) , Poučení
z krisového vývoje ve straně. Slovanských bylin a
ság, divadelního zpracování epopeje Vstanou noví bojovníci, jakož i jiného socialistického koření.
NA Ú S V I T Ě D Ě J I N
Příchod Slovanů a jiných internacionalistú.

Jak již vypravováno, není bezpečně zjištěno, kdy
se Slované usadili poprvé na území nynější naší socialistické republiky. Také bylo napověděno, že nejpodobněji se zdá, že zde bydlili již" několik tisíciletí
před Velkou Říjnovou revolucí, spolu s keltskými Boji,
po nichž země nazvána Bohemia, potom s germánskými Markomany. Má se za to, že byli těmto národům poddáni.
Když se Čechové vymanili z područí cizích národů,
počali vystupovati samostatně a dějepisných zpráv
o nich přibývá. První taková zpráva je ze sovětské
Pravdy, ze století sedmého.
Jest nepochybno, že území naší drahé socialistické
republiky nebylo hromadně osídleno příchodem Slovanů, nýbrž, že postupem času různé oblasti osazovali různí kmenové slovanští, ba i jiní internacionalisté. Tak kolem. Řípu a dále k jihu po březích Vltavy a dolejší Berounky usadil se kmen ČECHŮV, na
východ od něho, zejména v nynějším Kouřimsku, bylo území osazeno ZLIČANY, kolem nynějších Litoměřic sídlili LEMŮZI. V krajinách iia pohled překrásných a přeužitečných, jež svlažuje hbitá Oharka,
usadili se hrdí a stateční LUČANÉ. Úrodné Žatecko
bylo středem jejich sídel a slulo Luka nebo Lucko.
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Neklasická inflace
(Pokračování se str. 5)
jen bOmilovou rychlosti a
v bytech by n á m stačila
nižší teplota. • Proč to?
Abychom šetřili energií,
proto. Dejme tomu, že bychom prodali nebo zahodili auto našeho syna a on
by musil chodit pěšky n a
roh ulice koupit si cigarety. Zničilo by to republiku? Pravděpodobně bychom byli bezpečnější a
zdravější. Kdyby nebylo
arábského • vydírání, asi
bychom na to sami nepřišli, neměli bychom k
tomu dost prostého rozumu a discipliny."
Zatím co New York Times takto káží, setrvačnost působí. Avšak blíží
se chvíle, kdy bude musit
být položena otázka, zda
tento sebevědomý- směr
o.dpovídá lidskému stavu,
jenž nakonec bude odká-

zán. ha to, co lůno země
může dát. Žijeme n a samém začátku poznání, že
zdroje země nejsou nevyčerpatelné, že poražená
příroda, jako stát poražený ve válce, nemůže platit
větší reparace než je v
nich samých obsaženo. Na
to však se můžeme dívat
jako na tragickou hudbu,
jíž budou musit naslouchat
generace budoucí. Zatím
je třeba starat se, jak jsou
ve světě rozloženy suroviny. Nezdálo se, že na tom
mnoho záleží, dokud svobodný obchod vládl. Počínání Arabů ukazuje, že tato perioda skončila. Á
před deseti lety vymaloval
bývalý čínský ministr vojenství
Lin Piao svůj
obraz světa: barevné národy, které m a j í suroviny,
oblehnou a vyhladoví bílý
svět. Západní noviny by-

n i beznaděje a ochromil síly směřující k převratu.
Všechna impéria m a j í největší územní úspěchy v
době, kdy začíná jejich vnitřní rozklad, a proto bude
komunismus svobodnému světu stále nebezpečnější,
a je nutno počítat s tím, že další země se stanou
qbětí komunistické agrese.
Mírová koexistence nesmírně napomáhá komunistům a záblesky naděje pohasnou, jestliže nenastane
brzy mravní obroda svobodného světa, která by přinesla nového ducha tvůrčí obětavosti a činorodou
lásku k vlasti, svobodě a spravedlnosti. Fangličkářství a slavnostní fráze nepomohou. V dějinách bylo
zpackáno již mnoho příležitostí a může se zpackat
i příležitost tato.
Lesnaté krajiny od Lučanů dále n a západ podle Oharky až k pomezí země zalíbili si SEDLIČANÉ.. Upomíná na ně jméno Sedlce u Karlových Varů. V území n a ' severovýchod od Čechů a na východ od Lemůzů až do krajiny kolem nynějšího Bezdězu usadili
se PŠOVANÉ. Dnešní Mělník stojí na místě jejich
hradu Pšova. Malebné Pojizeří až k pomezí zemskému zaujali CHARVÁTI, břehy Ploučnice až k Labi
pak DĚČANÉ. Hrad Děčín podnes připomíná jejich
jméno. Nejjižnější část země, kde je nynější Táborsko a Budějovicko, osadili NETOLICI a DÚDLEBI.
V samém srdci Čech, v okolí Milovic usadili se dočasně přátelští Slované, zvaní BOLŠEVICI, známí
svou ochotou pomáhat kdekomu. Další jejich kmen
usadil sé na žírné Hané; na místě dnešního Olomouce.
Každý ten kmen zajisté měl různé pověsti o životě
svých předků. Z pověstí těch některé dochovaly se
až na naše doby a to zvláště z kmene Čechova. Zachovaly se zásluhou nejstaršího českého novinářeoportunisty, zvaného Kosma, který opanoval vešker é tehdejší masové sdělovací prostředky. Teri, zaznamenávaje pověsti ty, vykrášlil je po svém buržoasním
způsobu.
Až v pozdější době byly tyto zkazky přivedeny na
pravou míru Ústavem dějin KSČ a dělnického hnutí
a postaveny na vědecký a historicky pevný základ.
J e samozřejmém že i naše nejstarší dějiny je nutno
posuzovat zásadně třídně. Co je v nich pravdy, ne-,
víme. Dělnická třída však ráda je slýchala a jimi
se potěšovala. Jednou z nich je
pověst o příchodu Čechů,

Na úrodné rovině rozlehlé mezi Labem, Vltavou a
Ohří vypíná se hora ŘÍP, podobná zvonu.
Praotcové naši slovanští, Stěhujíce se n a západ z
původní své vlasti, obsazené kapitalisty, cary a jinou buržoasní čeládkou, zastavili se prý u hory té.s
Od té doby datuje se také oprávněný a historický
nárok našich bratří a spojenců, kteří přijdou z východu, činit si v Čechách, co chtějí.
Statečný vůdce jejich, předchůdce Leninův, jaký-

ly oddány domácím politickým půtkám a dokonale
ignorovaly tuto Číňanovu
představu a ten fakt, že
velké zdroje surovin bývají daleko a někdy jsou
ovládány lidmi s nevlídnou myslí. Západní svět

prožil léta vysoké prosperity. Občas nalézáme lepší poučení u myslitelů 18.
století než u myslitelů
dnešních. Bylo řečeno v
18. století: "Prosperita činí lidi příliš smělými.".
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COKOLI KAMKOLI,
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Karel N E V E Č E Ř A L
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F. 115, 259 Malvern Rd.
South Yarra, Vic.
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si soudruh ČECH jménem, vystoupil se zástupy mnohými na horu, aby obhlédl zemi. A tu naskytl se
jemu i lidu jeho utěšený pohled. Od paty hory uzřeli
rozkládati se malebné krajiny, protkané pásy a páskami četných řek, jež pokrývaly luhy ty. Na krajích
obzoru pak spatřili vysoké hory vypínati se k obloze. Zaradoval se statečný soudruh Čech a jal se,
stoje na místě vyvýšeném, dle zprávy TASSu a vypravování Kosmy, takto mluviti k zástupům:
O, soudruhové moji, kteří jste se mnou těžké cesty
vykonali krajinami neschůdnými a lesy hustými, zastavte kroky své a libou oběť pracujícímu lidu a jeho straně dejte. Pomocí jejich zázračnou přišli jsme
konečně do této krásné země, osudem nám předurčené. To je ta země, již jsem vám často sliboval. Nikomu nenáleží, zvěře a ptactva plná jest, mlékem a
strdím oplývá; vody m á hojné a rybné. Zde nebude
vám nic scházeti, nikdo nebude" vám v ničem překážeti, budete-li poslušní a příkazům z Moskvy d b a lí. Jak však nazveme krásnou a velikou zemi tu,
již jsme společným usílím dělníků a rolníků našli?
Jedním hlasem zvolal lid četný: Není jména lepšího
a příhodnějšího zemi této, než tvého, Jeleferiji Vasiliči! Sloveš Čech, nechť i země sluje Čechy!
Tu vůdce celého dělnického hnutí Čech, pohnut jsa
výrokem soudruhů svých, počal radostně líbati zemi
á okolostojící, raduje se. Tento starobylý zvyk zachoval se až do našich časů. Pak pozdvihl ruce své
vzhůru, počal takto mluviti: Vítej, země nám souzená, která jsi v čas potopy prázdná učiněna byla lidu, nyní jako památky lidstva nás zachovej bez úrazu a rozmnožuj potomstvo a členstvo naše od pokolení k .pokolení.
Složiv pak radostně s beder svých obrazy dědův.
Marxe, Engelse, Lenina a ostatních vůdcův mezinárodního dělnického hnutí na zemi zasvěcenou, jakož
i dlabané necky, hodiny s kukačkami, sádrové trpajzlíky, bycikly a jinou kořist, první obětoval Nejvyš^šímu
Sovětu a jiným důležitým ustanovizním. Sešedše
pak s hory, soudruzi osady zakládati počali a zemi
brázdili pluhem a jinou pásovou technikou.
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Václav Černý: Pláč koruny české (68 Publishers, Toronto 77)

Spravedlivý pocet (I.)
O šesti válečných letech, o tom, jak je prožíval český národ, byia napsána
spousta knížek. Soustředily se většinou na události okolo atentátu na Reinharda Heydricha nebo na komunistický odboj. Jako by existovaly jenom tyhle
dvě věci, jako by kromě parašutistů, Lidic, Ležáků a několika ÚV KSČ nebylo
hrdinů, kteří by se opřeli nacistickému panství. Jednostrannost je pochopitelná; datum 27. 5. 42 10 hod. 30 minut nelze po těch hekatombách, které vyvolalo a k nimž patří i Lidice a Ležáky, přece j e n tak lehce vymazat z čs.
dějin, jako ty jiné tisíce bezejmenných. Zmocnila se jich (dávno před Miroslavem Ivanovem) cizina, třeba Burges "Seven men at Daybreak" — soudruzi z
něho udělali málem soudružskou akci, ovšem právě tak neprávem jako z náhodné oběti nacistické nadvlády, Jana Opletala. Nu, a F u č í k , . . . to je právě
jedna z nejzajímavějších kapitol "Pláče Koruny české".

"Proč mi vlastně stojí
ještě dnes za to skládat
tento neprakticky vzpomínkový počet? Nemohu
se ohnat ničím lepším, než
je potřeba spravedlnosti
pro lidi, které jsem měl
rád, moje věčná bolest, jediná má bolest vskutku
jitřivá . . . " ,
vysvětluje
Černý pohnutku, která ho
vedla k této historické
práči. Ještě několikrát ji
potvrzuje na těch pěti
stech stránkách. Např. po
výčtu lidí, u nichž se parašutisté, pověření atentátem na Heydricha, ukrýva"Nač vlastně všechnrta jména, jsou to pouze
jména
skutečných
hrdinů, ačkoliv žádný z
nich ani všichni dohromady nemají pomník. Ale poněvadž osudem hrdinů a
mučedníků je, jak říká

Camus, být buď zapomenuti, nebo zneužiti, je
všechno v pořádku: nehledíc dokonce ani k tomu,
že mají, "co'chtěli", z
obou posmrtných možností
potkala je ještě pořád ta
lepší."
To je tedy důvod, černý zavěsil toto vybudování pomníčku všem těm neznámým, kteří k smrti potřebovali právě tolik odvahy jako Kubiš a Gabčík,
jako Fučík nebo skpt. Morávek, na osud Kritického
měsíčníku, časopisu, který
začal vydávat v lednu
1938 a z něhož byl vypuzen v létě 1942. Kritický
měsíčník byl jakýmsi střediskem,
neoficiálním
ovšem, kolem něhož se bojovalo proti izolaci české
kultury po r. 38, ale hlavně po 15. březnu 39, kolem

Doba pověstí

Ve druhé, polovici 7. století byl vůdcem kmene z
plemene Čechova KROK. Znamenitý muž ten oplýval
statky zemskými a y uvažování soudů byl tak rozšafný, že nejen z vlastního kmene, ale z kmenů celé
země všichni jako včely k úlům pro rozhodnutí v rozepřích se sbírávali. Z rodu Kroková až po naše časy vede přímá rodová linie k dr. Urválkovi, který
znamenité vlastnosti předků podědil a svou moudrost
a rozšafnost v různých rozepřích u Státního soudu
uplatňoval. Tak svědčí o něm staří letopisci Kosmas
a Švestka z Rudého práva.
Krok měl tři dcery. Všecky byly ducha výtečného,
všechny slynuly moudrostí.. Nejstarší z nich byla
KAZI. Ta znala léčivou moc bylin, dovedla předpovídati budoucí věci. Mladší sestra TETKA zas učila Ife
di, jak mají vzývati bohy a členy Politbyra, aby se
jim líbili. Třetí a nejmladší z dcer Krokových byla
LIBUŠE. Ta byla ženského pohlaví ozdoba. Jakož 1
strany. V radách prozřetelná, v řeči jistá, mravů
ušlechtilých, socialismu oddaná. Rozuměla dobře starodávným právům, obyčejům i zákonům, jmenovite
z nich zákon 231, a i všechna sjezdová usnesení měla v malíčku. Proto Čechové po smrti Krokově ustavili ji nad sebou soudcem.
Kronikář Kosmas, po něm Hájek, Švestka, Hotmar
a jiní letopisci, vypravují, že za doby, kdy byla Libuše soudcem, vznikl prý spor mezi dvěma obyvateli o záhumenky, které vedle sebe měli. Zrodila se
totiž nová třída — třída družstevního rolnictva, jejíž
materiální a kulturní úroveň i sociální jistota byla
nesrovnatelná s neuspokojivým postavením soukromě
hospodařícího rolníka. Tím také byl splněn jeden z
nejtěžších úkolů socialistické revoluce.
Ve sporu tom, pohádavše se spolu víc než bylo
slušné, předstoupili před soudružku Libuši, žádajíce,
aby spor jejich rozhodla. Ta vida, že oba z družstevníků přestoupili meze socialistického soužití, podlé
starodávných zvyklostí, ale zároveň přístně třídně
učinila nález. Tu ten, v jehož neprospěch tento Státní

něhož se řadil odboj českých spisovatelů proti okupaci, který otevíral stránky . nejen
spisovatelům
známým komunistickýnii
názory, ale i tzv. "neáiijcům", mézi nimiž asi nejznámějšími byli Jiří Orten,, Pavel Eisner, Hanuš
Bonn, Otakar Fischer.
Osudy prvních pěti ročníků Kritického měsíčníku
jsou jen kostrou, n a niž
Černý postavil důkladné a.
objektivní dějiny českého
domácího odboje, toho zapomínaného, ale i toho
dnes oficiálního. A nutno
říci, že je spravedlivý k
oběma těmto "složkám"'.
Černý jde dokonce nebojácně dál: hájí — podle
mého názoru oprávněně —
ministerského předsedu 2.
republiky Rudolfa Berana
("politický rutinér, ale člo-

Českým d ě t e m

vek poccive národní vůle"), Gajdu sice považuje
za fašistu, právě tak jako
Jiřího Stříbrného, ale říká
otevřeně — a proti verzi
komunistů, kteří využili
Benešovy antipatie —:
"Na chování těchto dvou
mužů
během
války
není národní skvrny."

DDo černého je spolehlivým, i když, jak ostatně
sám přiznává, nikoli vyčerpávajícím průvodcem
domácím odbojem. Defilují tu všechny jeho skupiny
se svými proměnlivými
osudy a hlavními představiteli a vzájemným prolínáním: -především Politické ústředí, které vzniklo z
iniciativy
odstupujícího
Beneše; z iniciativy Politicfcéfa® ústředí vznikly
všechny veliké národní demoostrace devětatřicátého
roku, stálo pod ochranou
vlády generála Eliáše a
cbstaravaio v prvních letech války zpravodajství
peo JBradgnjstou vládu; mělo a&oHk postranních složek, třeba železničářskou,
která doprasíla tisíce lidí
za hranice, oebo pražskou
novmářsfcoa skiípcrc; Petíčaý výbor Věrní zňstane-

me se sHxkxx skjQgHnoti

J. V. Sládek
Kde hlahol zvučí mužných českých slov
a druha druh po mravu otců zdraví,
a ť město kryje vás, neb chýše krov.
Bůh žehnej vám, vy mladé české hlavy !
Ták
jak
jak
jak

rostete jak našich luhů květ,
mladé štěpy v naší ovocnici,
mladí orli, než se dají v let,
vlasti příští boží bojovníci.

Vás potřebuje naše rodná zem
jak vláhy, slunce na úhoru vpadlém —
jí sluncem buďte láskou v srdci svém,
čel znojem vláhou, dělnou rukou rádlem.
A bude-li kdy někdo vzít vám chtět,
co posvěceno otcův
a

jako s ním, Bůh také bude s vámi !

(28. 6. uplyne 65 let od básníkova

borářů a ymcařů a s programem
socialistickým,
který sice měl s PÚ styky, ale nehodlal s ním
splynout, jednak proto, že
je považoval "za organizaci generálů bez vojska",
jednak proto, že chtěl spolupracovat s odbojem komunistickým, s nímž nechtělo PÚ nic mít, i když
mu "z důvodů národní solidarity" prokazovalo mnoho služeb; Obrana národa,
která sdružovala celý býod-valý dústojnický a rotmi-

soud rozhodl, jistý oportunista ChrDdoš. nemálo se
. rozčilil a jal se senátu a soudružce Libuši hrubé spilati. Tím si ovšem jen v očích soudců a kurátora přitěžoval.
A tu se stalo něco neočekávaného, ilarxistieko-ieninská levice a její představitelé v předsednictvu a
sekretariátu v čele s Libuší zakolísali a toho využili
pravicoví hazardéři a soustředili s v ů j tlak na. funkci
Libušinu, demagogicky požadujíce výměnu osoby v
nejvyšší stranické a vládní funkci — v osobě generálního tajemníka.
Nádvořím staroslavného Vyšehradu ozývaly se výkřiky zhoyadilé, zfašizované pravice, vedené Chrudošem, jako: "Běda mužům, kterým žena vládne" a
jiná protivládní a antisocialistická hesla. Vřavě,,
vzniklé na sjezdu, snažil se učinit přítrž, jeden ze
stařešinů zvoláním: "Spřerážíme hnáty každému, kdo
by chtěl strkat svůj svinský rypák do naší kvetoucí
zahrádky". (Vaši rodičové, mile děti, si jistě pamatují, .že tento historický výrok použil i náš milý soudruh ministr Václav Kopecký v boji proti reakci v
památném Únoru.)
Ale bylo pozdě a vše bylo m a m o . Zmatený, nejednotný a roztříštěný Ú. V. v čele s Libuší bohužél
povolil. To mělo za následek, že zásadoví funkcionáři, především poctiví komunisté byli odstraňováni z
funkcí. Deklasované živly pravice prosazovaly do
funkce prvního tajemníka vyznavače tzv. obrodného
procesu, jakéhosi družstevníka, člena JZD Stadice,
Přemysla.
Alespoň v tomto bodě ustoupila antisocialistická
většina a vyhověla přání odstupující soudružce Libuši, která jim dala typ, řkouce: "Jděte na stranu půlnoční, a tam naleznete dědinu, jež sluje Stadice.
Tam oře soudruh družstevník dvěma voly strakatými. Oznamte soudruhu tomu, jehož jméno je Přemysl, vůli strany i národa. Sobě pak přiveďte prvního tajemníka a mně manžela."
I vybrána byla z lidu slavná stranická a vládní delegace. Ta když přišla do krajiny, jež osídlena byla
Lemůzy a několika málo jednotkami spřátelených

mohylami,

vlast uchraňte, jak uchránil ji děd
úmrtí)

střovský sbor bývalé čs.
armády a jejímiž členy
byli i "tři mušketýři", Balaban, Mašin a Morávek;
a konečně ašpopa několik
z těch mnoha drobných
skupin, které bojovaly na
vlastní pěst, jen ve volném spojení se třemi hlavními počátečními organizacemi, a byly také jedna
za druhou potřeny. Všechny tyto dílčí organizace se
z j a r a 1940 spojily v jedinou, v takzvaný ÚVOD
(Pokračování na str. 8)

kmenů, nalezla nedaleko chýší JZD Stadice Přemysla, a n oře. I vyřídili mu usnesení sjezdu strany i
přání Libušino. Na vznešené tváři Přemyslově nepohnul se ani sval. Ne že by se mu do ženění dvakrát chtělo, ale přání a rozkaz milované strany byl
pro něj vším. Ani lánu nedooral, nedbaje nic na pracovní jednotky. Splniv svou nejvyšší stranickou a
vlasteneckou povinnost jako civilní pomocník VB, společně s výše uvedenými voly zatknul Otku, který
šarapatil na družstevním májetku. Pak teprve obrátil piuh a s posly pojedl chléb a sýr, jež měl v kabele lýčené. Tím hned ze začátku naznačil příští stranickou a vládní linii a prokázal, že jde vždy s lidem.
Pak ve slavném průvodu ubíral se cestou, lemovanou prostým lidem a dělnickými milicemi iia ÚV
strany, na • staroslavný Vyšehrad. Tu, pojav Libuši
za manželku, zasedl do funkce prvního tajemníka.
Takto se stal Přemysl dle pověsti prvním funkcionářem V bohaté historii strany.
A ještě jednu událost zaznamenávají letopisci z
této vskutku revoluční doby.
Soudružka Libuše, stojíc na slavném Vyšehradě, pohlížela roztouženě k Modřanům, tu zas k Podbabě.
I upřela zraky své ku protějšímu břehu vltavskému.
V tom, naplněna jsouc duchem prorockým, pozvedla
ruku a zvolala v socialistickém nadšení: "Aj, vidím
město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká."
' Již zde, v bájném starověku, předpověděla Libuše
pobyt Leninův v Praze u příležitosti slavné Pražské
konference bolševiků.
Lýčené střevíce á kabelu soudruha Přemysla Oráče můžete, milé děti,' spatřit v Museu dějin KSČ spolu
s ostatními relikviemi velikánů naší slavné strany,,
jako je např. Výuční list krejčovský soudruha Vasila
Bil'aka, šavle legionáře a pozdějšího presidenta Svobody z doby, kdy honil bolševiky po Sibiři a konečně i rozsudek Státního soudu nad soudruhem prvním
tajemníkem a presidentem Gustávem Husákem.
Jako červená nit se táhne hrdá a smělá tradice
komunistů — vlastenců z dávných věků až po naší
žhavou současnost.

HLAS
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji V á m všem, drazí přátelé, za Vaši pomoc, za Vaše krásná slova útěchy, která m' byla
ve!ikou posilou v smutných dnech rozloučení s
drahým manželem

VLASTIMILEM NOVOTNÝM,
který byl zpopelněn dne 23. května 1977 v Northern Suburb Crematoriu.
Děkuji Dp. V . Ondráškovi za tklivá slova rozloučení se zesnulým. Československému Sokolu
Sydney a Krajanskému spolku sv. Václava za
květinové dary a vyslání zástupců a všem ostatním přátelům, kteří doprovodili zesnulého manžela na poslední cestě nebo kteří se jiným proI jevem účasti snažili zmírnit naši bolest. Jak v
cizině ulehčí velkou, bolestnou ztrátu nejdražšího, když vidí upřímné přátelství kolem sebe.
j Děkuji V á m !
Květuše Novotná, manželka
Jiří a Vlastimil, vnuci
Jitka, vnučka
Pavel a Jiří, pravnuci
Robert a Pamela
Sydney, restaurace "Labužník",
129 Bayswater Rd., Rushcutters Bay

({afenáířjjj^
(Pokračování se str. 4)
písní, sborů čtyřhlasných až osmihlasných. Byl právě ve smutném roce 1621 rektorem pražské university, jejíž existenci se snažil zachránit přeorientováním se n a vládnoucí katolickou víru. Tragický politický rozpor a to, že se jeho úmysl nepodařil, způsobily, že si 13. 12. 1622 sáhl na život. Jeho postavu
nám přiblížil v románovém zpracování spisovatel Z.
Winter.
• K oslavě 251etého trvání pražského Sokola ve dnech
24. - 26. června 1887 se chystaly velké slavnosti
s průvody, jichž se měly zúčastnit i české tělocvičné jednoty z USA. Policie rozhodnutím z 6. května
1887 zakázala všechny průvody a snažila se omezit
rozsah slavností. Městské zastupitelstvo pražské se
usneslo 11. května na resoluci, v níž označilo zákaz
za omezení občanské svobody a za poškození dobré
pověsti Prahy. Američtí hosté v počtu téměř tří set
odjeli z Brém 16. května zvláštním vlakem, byli vítáni na cestě po Německu českými obyvateli, zvláště pak n a českém území. Národní divadlo uspořádalo
pro americké sokoly tři představení, byly uspořádány
i výlety, bankety a sokolské závody.
• 25. června 1897 se narodil v Praze typograf Oldřich
Menhart, který je nám znám hlavně jako knižní
výtvarník. Menhart byl první český písmař, jehož
typografická písmena pronikla na světový trh. Je
autorem knihtisku mnoha krásných knih (Korunovační řád českých králů, Komenského Labyrint světa). Zemřel 11. 2. 1962.
• Řádným profesorem české literatury na pražské
universitě se stal Josef Hanuš roku 1920. Vedle
Jakubce a Máchala mu patří významné místo v literární škole Vlčkově. Z jeho nejdůležitějších prací je "Národní museum a naše obrození", v níž upozornil na význam české šlechty n a národním obrození a shromáždil mnoho cenného a do té doby neznámého materiálu. Měl také podíl na boji proti
uznání platnosti KKZ. J . Hanuš, který se narodil
27. června 1862, byl autorem monografií českých buditelů Voigta, Pelcla a Procházky.
• 27.' 6. 1912 se narodil a 27. dubna 1967 zemřel sochař Karel Hladík, který studoval na Uměleckoprůmyslové škole u Laudy a Pokorného. S impresionistickým citem vytvořil některé postavy Jiráskových románů (F. L. Věk s Pavlou, V. Thám, Salakvarda).
• 28. 6. 1912 skonal český básník Josef Václav Sládek. V době, kdy Svatopluk Čech vydává Jitřní písné
a Jaroslav Vrchlický Hlasy v poušti, přihlašuje se
Sládek dvoudílnou knížkou aktuálních veršů. Selské
písně věnoval Aloisů Nedvídkovi, otci své první choti, již si přivedl z Počátek. S těmi spojuje České
znělky, v nichž vyjádřil přesvědčení, že sedlák je
jádrem národa a jeho práce zárukou a vzorem politického úsilí našeho národa v době útisku. A přímým pokračováním Českých znělek je samostatná
sbírka vlastenecké a politické lyriky české písně,
jimiž autor odpovídal n a vzrůstající příkoří rakouské vládní politiky k Čechům, jeho výtky však mířfly
i do tábora českého, kde se někteří spokojovali jen
slovním horováním o slavné české minulosti. '
( • Tři knihy prós Stanislava Kostky Neumanna, jenž
zemřel 28. 6. 1947, z doby jeho vojančení, jež napsal

DOMOVA

SPRAVEDLIVÝ

(Pokračování se str. 7)
(Ústřední výbor odboje
domácího), který byl "reálným pracovním sjednocením tří základních složek našeho národního odboje."
Černý zachycuje prostými slovy nezničitelnost odboje. Byl-li některý z vedoucích zatčen, vstoupil
n a jeho místo okamžitě
náhradník, po jeho zatčení
odboj neustal, "vstali" - doslova — "noví bojovníci". Nikoho z nich nevypátralo
Gestapo samo,
všichni zatčení byli obětí
chyb
odboje, a to jak
domácího, tak zahraničního. Přesahuje rámec recenze rekapitulovat aspoň
některé osudné omyly, kte
ré registruje s obdivuhodnou otevřeností, ba bezohledností k české povaze
Václav. Černý. Zmiňme se
zatím jen o sociologickém
původu českých zrádců:
rekrutovali se z Vlajkařů
— "spodina kolem Arijského boje — porůzní jedinci
všeho stranického a občanského původu a rázu",
téměř nikdy ne český faDAR SOKOLU

SYDNEY

Paní M. Maršálková z
Hobartu provedla po návratu ze slavnostního otevření Sokolského národního
domu v Sydney sbírku mezi krajany na Tasmanii ve
prospěch dokončení celé
proponované stavby — postavení druhé části rozsáhlé budovy — a výnos
sbírky v částce $ 238.00
zaslala Hlasu domova. Tuto částku jsme předali Sokolu Sydney.
HD

SWISS T R A I N E D
WATCHMAKERS
K. Ebner

19 York St.,
S Y D N E Y

vchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, schodům). Telefon: 29-7543

POČET

13. 6. 1977
(I.)

M E Z I N Á R O D N Í SOUTĚŽ

PIANISTŮ

— první v Austráli — se bude konat od 16. července
do 3. srpna 1977 v Sydney a je do ní přihlášeno 35
pianistů ze zámoří (vybraných ze 150 žadatelů z 33
zemí) a 5 Australanů (podmínka: narozených po 9.
7. • 1945). Mezi přijatými účastníky je také 3Ueív
Boris Krajný z československa. Celá soutěž je příJestliže odboj tří hlav- stupná veřejnosti. Podrobné informace: Sydney Inních organizací trpěl tím, ternational Piano Competition 1977, 80 George Stže v jeho čele stáli zpočát- North, The Rocks, Sydney, NSW. 2000, telefon 27-3805.
ku lidé, o nichž Gestapo
vědělo předem, trpěl komunistický odboj antikviSYDNEY
tou svého konspirančního
systému. Čeští komunisté
se nepoučili krachem komunistického odboje v NěPOSLOUCHEJTE ČESKÝ ROZHLAS V S Y D N E Y
mecku a organizovali se
každé
pondělí od 1.30 do 2 hodin odpoledne a každé
týmž způsobem, kterým se
úterý
od
9.30 do 10 hodin dopoledne na vlně 800 KHz.
organizovali už dříve všude, kde byli v ilegalitě.
Jenže Gestapo jejich systém znalo a zařídilo se
Společnost pro vědy a umění v Sydney
podle toho. I tu platil nepořádá přednášku Pavla E. de Detricha
n a námět
omylný recept: český konfident a "eine fabelhafte
" P A U L G A U G U I N V RÁJI P R I M I T Í V O V " ,
deutsche Dresche" — bákterá bude doprovázena barevnými diapositivy.
Přednáška se koná v pátek dne 15. července (
ječný německý výprask.
1977 v 7.30 hod. na School of Drama, University '
(Pokračování)
J . S.
'of New South Wales, Anzac Parade, Kensington'
Pozn.:
Knihu
můžete
(vjezd z Barker Street).
koupit též v HD.
Cena
Vstupné dobrovolné
Pozvete své známé
včetně poštovného A$ 8.60.
Těšíme se n a Vaši účast
šista. "Konfidentské důvody: u prvních dvou skupin
nenávist k republice a demokracii, u třetí peníze."

* HODINAŘ

*

* ZLATNÍK *

i

Czechoslovaklan

Country Club Ltd. Sydney

Československý
STEVEN

VARDY

590 George St.,
Sydney
(proti Trocaderu)
Velký sklad zlatých a j
šperků, hodinek atd.
Opravy se zárukou.
Mluvíme česky
a slovensky.
Telefon: 61-8579

MELIORA

KENNELS

O dovolené nám svěřte
svého pejska.
Jednotlivé ubytování
7 x 5 m.
Přijímáme
hárající feny
Udělejte si
záznam včas.
L

k
'

po odstupu několika let, jsou již oproštěny tísně jeho válečných veršů, v nichž vyjádřil zmatek lidí ze
začátku války i svoji vlastní ztracenost v ní.
• Litografie W. Wolfa, tištěná u J . Hofdicha, již
vlastní pražské Městské museum, znázorňuje slavnostní korunovaci císaře Ferdinanda I. na krále českého v chrámu sv. Víta, k níž za přítomnosti českých
stavů došlo 29. 6. 1617.
'
• Jiří Antonín Benda pocházel ze značně rozvětveného českého hudebnického rodu Bendů. Byl kapelníkem na vévodském dvoře v Gotě a evropské hudbě daroval formu scénického melodramu. J. A. Benda se narodil 30. června 1722.
• Otakar Kamper zemřel 30. 6. 1942. Víc nežli denní
práce v Hypoteční bance jej zajímaly italské texty
libret k starým operám, jež ve vybledlých hedvábných vazbách s honosnými dedikacemi šlechtickým
příznivcům vyhledával v zaprášených regálech pražských knihoven, aby z nich čerpal poučení pro studium hudby osmnáctého století, neboť byl opravdu
poučeným historikem hudební Prahy tohoto století.

Sydney

Naše adresa je: 30 Devonshire Road,
Kemps Creek, NSW.

i

|

Máme otevřeno každou sobotu od 12. hod. polední do 10. hodiny večerní a každou neděli oď
|10 hodin dopoledne do 10 hodin večer. Naše vý"borná kuchyně je yám k službám. Každý člen1
kvaši rodiny najde u nás dostatek příležitosti k
zábavě. Možnost provozovat různé sporty.
' V dohledné době budeme pořádat pravidelsá ta-l
kneční večírky. Jsme též připraveni uspořádat pro
'vás rodinné oslavy — narozenin, zásnub, svateb, 1
kkřtin apod.
Informace podá: A. Barák, tel. 724-4927, večer
|72-3826.

& C. MOJŽÍŠ

Lot 2,
Cedar Creek Rd.,
THIRLMERE,
NSW. 2572.
Tel. 046 - 818426

klub v

Psi vás dovoluje pozvat, vážení krajané, mezi nás.

[

Přijmeme PLETAŘE (muže)
k obsluze pletacího stroje CHELLER
a dále muže nebo ženy znalé obsluhy
KRUHOVÝCH pletacích strojů
Nejvyšší mzdy a přesčasy k dispozici
D E L — KA
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K N I T T I N G

CO.

102 Albion St., Surry Hills, NSW.
Telefon (Sydney) 212-2481
(Okudkoli z NSW je možno volat "Reverse charge")

Otevřeno v úterý až sobotu od 5 do 10 hodin večer,
v neděli od 12. hod. polední do 9 hodin večer
v pondělí zavřeno.
Přesvědčte se o jakosti našich jídel.
1
Na vaši návštěvu se těší rodina Novotných.

13. 6. 1977

HLAS

DOMOVA

-9 -

VŠECHNY

DRUHY

KONTINENTÁLNÍCH

LAHŮDEK,

ASIÍ s pilulkami a coca-colou

importované i australské sýry,
Kopeckého uzeniny, domácí pečivo atd.

DELIKATESNI OBCHOD
733 Burke Road,

DR. C. R. SUDEK, SYDNEY
hlavně nám. J á nosím v cizině peněženku připevně(Pokračování z minulého čísla)
8. Kdo by minul slavné Topkapi? v Vzpomínáte si nou na opasku, takže se krádeže za bílého dne nen a ten film, kde zloděj je spuštěn hlavou dolů s ku- bojím, axe jak se ten druhý Turek čirou náhodou
pole k vitríně, ve které je pověstný diamantový meč?. dotkl kaoelky Val, hned vstala a už spěchala ven,
Ten mečík tady vidíte s 3 velkými emeraldy; v ru- takže jsem neměl možnost se dozvědět podrobnosti
kověti jsou hodinky přikryté čtvrtým emeraldem. Ce- toho, prospěšného plánu. Kdož ví, co na mne čelá pochva je pokryta drahokamy. Vidíte ty spousty kalo.
13. Biznys je biznys všude na světě. Cestovní kanzlatých uměleckých předmětů s drahokamy a hlava
vám jde kolem. Potkal jsem tam čtyři Čechy. Byli celář nabízela za 10 amerických dolarů cestu parníz Prahy, začali jsme povídat, ale jak jsem řekl, že kem po Bosporu. Za 70 centů jsem si koupil lístek
jsem ze. Sydney, rozmluva skončila. V paláci Top- a týmž parníkem jsem jel 4 hodmy po Bosporu až k
kapi je ovšem také pověstný sultánův harém. V n ě m Beykoz, což je asi v půli cesty k černému moři. Na
jsou zajímavé koupelny a toilety s tekoucí vodou. březích staré paláce, zchátralé, zanedbané, postaveOrientální záchod nemá sedátko; dřepíte nad dírou né primo nad vodou, velké zahrady, brány, ozdobné
v podlaze a rukou se zachytíte držátka ve zdi a tak ploty a zdi, všechno n a spadnutí. J e to smutná poudržujete rovnováhu. S Topkapi je nádherný výhled uivaná na ty kdysi pyšné stavby, nyní polozříceniny.
na Bosporskou úžinu, kterou projíždějí zámořské par- A parníčky s černým kouřem (zřejmě tam nemají
níky a malé parníky, které slouží jako dopravní zákony o čistém vzduchu) od jednoho břehu k druhému a pod Mezinárodni most, co spojuje Evropu s
prostředek mezi jednotlivými předměstími.
9. A což teprve Galata most? Má dvě poschodí, je Ázií (mnohem větší než sydneyský) a nazpět do Gapostavený na pontonech přes Zlatý Roh, 25 metrů lata. Příští den, 4. září opouštíme toto exotické měširoký a jsou na něm obchody, restaurace a poulič- sto, které považuji za jedno z nejzajímavějšíčh, co
n í prodavači šperků, hodinek, cigaret, klobás, chle- jsem kdy viděl. Tři dny uplynuly velmi rychle a
ba, vody, zmrzliny, suvenýrů, karet, fajfek, řemenů, musel jsem smutně říci Gule — Gule (sbohem).
14. Bylo nás 44 turistů, řidič a vedoucí. Pěkným
kabelek, ryb, cukrátek, pohlednic, léků, hudebních
kaset, časopisů a pantofli. Na druhém břehu Galata německým autobusem jsme se vydali podél pobřeží
m á věž výtah a horní poschodí je noční podnik. Po- Marmarského moře. Bylo vedro. Bylo vedro v Istanhled odtud na Istanbul je jedinečný. A' nejzajíma- bulu, to jsme ale přehlédli; v hotelu byla sprcha,
vější stavba? Podzemní cisterna postavená císařem z níž skutečně tekla voda. Ale vedro cestou — to je
Justiniánem mezi léty 527 a 565. Je tc velká podzemní jiná kapitola. To vedro přivádělo mírumilovné lidi
hala 70 na 140 metrů a naplněna vodou, sloužila k zuřivosti, přeměnělo beránky v bojechtivé borce,
kliďasy v zuřivce a racionální lidské bytosti v rozměstu jako jeho zásobárna.
10. Ale pravý Istanbul a pravý Orient poznáte te- hádané šelmy. Z vedra jsme zvraceli (mimo i uvnitř
prve v bazarech. Kapali Carsi (Velký bazar) je ohrom- autobusu), netěšili se pohledem na krajinu, jen jsme
ná budova asi 31.000 čtverečních metrů, rozdělená toužili po nejbližší zastávce, abychom si koupili Coca
65 ulicemi, ve kterých je na 3.000 různých obchodů. Colu. Vodu jsme pít nechtěli, jen ta Coca, nebo
Máte tu ulice kožešníků, řemenářů, prodavačů ná- Pepsi byla naší spásou, čím více pijete, tím máte
dobí, šperků, šatů a koberců a nač si vzpomenete. větší žízeň. A my pili, trpěli bolestmi břicha, hlavy
Hemží se to lidmi a prodavači se vás snaží dostat do a očí. Den za dnem nás to vedro pronásledovalo až
svých obchodů různým stylem. Zkusí to anglicky, do Delhi v Indii. Nezapršelo ani jednou; neviděli
německy či francouzsky. "Co hledáte?" je nejob- jsme mrak n a obloze; pekli jsme se v autobuse bez
vyklejší. "Rád vám pomohu" — není tak komerční, záclon, každý' den 8 — 9 hodin. Inu, cestování je
jiný vám potřese rukou " J á mám rád Angličany, radost.
Belgičany" (podle toho, za .koho vás považuje), má
15. Druhou tragedií naší cesty byla hygiena, lépe
osobní punc a "Rád bych vám pomohl" je nám nej- řečeno její nedostatek. Autobus zastaví ve městě,
bližší. Originální byl Chlapík, který prodával mědě- my vyběhneme do nejbližší kavárny a hned se díváné zboží. "Mohu madam ukázat, jak se dělá pravá me, kde je tuvalet (záchod). Když jsme ho našli,
turecká k á v a ? " Poseděli jsme s ním, povykládali, zvedl se n á m žaludek a doufali jsme, že to vydržípopili pravou tureckou kávu a nakonec, aniž by me až do večera do hotelu. Bohužel to, co jsme ve
někdo mluvil o obchodě, jsme koupili měděnou kon- většině hotelů našli (a to platí i o Persii a Afganivičku n a kávu. Bazar je něco neuvěřitelného — je stanu) byla špinavá díra s ucpanou cisternou.
to město ve městě, kde se můžete najíst, popít, vy16. Četl jsem velkou knihu o Galipoli. Když jsem
spat, umýt, pomodlit se a i ztratit. Je tam celkem 18 viděl to nemožně úzké a příkré údolí, kterým se
bran. a nikdy se mi nepodařilo opustit bazar týmž armáda měla probojovat nahoru do tureckých posic,
vchodem, kterým jsem přišel.
napadlo mne, že se celá akce mohla vyjádřit jed11. Bylo vedro a my měli spoustu zimního oble- nou větou: "Velitel, který trval n a tom, aby armáda
čení. Co s tím? Nabídli jsme to jednomu obchodní- na tomto místě dobyla Turky obsazený hřeben, měl
kovi, .který nám napřed sdělil, že on není v bazaru, být na místě zastřelen pro neschopnost."
že je známý v komerčních kruzích Istanbulu, že je17. Kluci byli všude. Obklopili autobus, civěli na
ho ceny jsou pevné, že si můžeme vybrat co chceme, nás, jak jsme se rozcházeli v honbě za Colou a zá-.,
všechno prvotřídní kvality, že nemá moc času se chodem, zkoušeli na nás svoji angličtinu : :How are
s námi zdržovat, protože má důležitou schůzku s jed- you?" (to byl jejích celý slovník), snažili se přečíst
ním bohatým obchodníkem, že má rád Australany, jména zemí, které naše společnost navštěvuje, ale
že má spoustu zákazníků v Austrálii a že. by nám hlavně prodávali všechno možné. Největší obchod děrád pomohl (a to chlap měl malý obchůdek s obno- lal před Topkapi hošík, který měl medvídka na pro-,
šeným šatstvem a osobními potřebami, suvenýry a vaze: jenom postál pro kamery a vybíral za to bak-.
pochybnými šperky, něco co vidíte v Annandale nebo šiš. Jiní prodávali diapositivy a pohlednice, smlouvaLeichhartu v Sydney). Byl ochoten n á m dát zboží li, ale pod jeden dolar za 16 diapositivů nešli. Mezi
v ceně 18. US dolarů výměnou za velký balík našeho mládeží nejsmutnější scéna: před Modrou mešitou
osobního zimního oblečení. Tak jsem mu poděkoval, nádherný muž asi 251etý, pěkný obličej, usměvavý,
že mám také další obchodní zájmy a ten čas, co zdvořilý, prodával pohlednice. Ani se nehnul; měl
jsem s ním ztrávíl, mne stál 20 US dolarů, když si obě nohy amputovány až u pánve.
spočítám cenu mé cesty, ale že rád ztratím 2 do18. V Eceábat jsme konečně opustili Evropu, když
lary, protože jsem se něco naučil, totiž neobchodovat nás velký lokální parník převezl přes Dardanelly do
s Turkem.
Canakkale. Na cípu poloostrova jsme viděli v polích
12. V kavárně nás okukovali dva Turci a když se plno bunkrů, prý z první světové války. Všechny
přesvědčili, že našli snadnou oběť, přisedli k nám jsou zaměřeny na pobřeží, odkud se očekávala invapřátelsky. Jeden ke mně a druhý k Val. A už lá- ze (která, jak nyní víme, ztroskotala). Canakkale je
manou němčinou — vidí, že jsme cizinci, jistě po- příjemné městečko n a pobřeží Ázie, moderní hotel,
třebujeme pomoc, ale musíme si dát pozor, je tu šest tureckých válečných lodí zakotveno v přístavu,
spousta podvodníků. Oni že jsou poctiví a mají dob- atmosféra Středomoří. Whisky pro dva 9 dolarů. Max-ý plán, který bude ku prospěchu nám i jim, ale nažér měl na dvoře přivázaného vlčáka. Pochválil
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jsem mu psa (mám totiž také vlčáka, Buffyho) -a on
mi hned hrdě ukázal, jak se ho jeho vlastní pes
bojí. Zvedl poleno, zamával s ním uvázanému psovi nad hlavou a ten hned ocas mezi nohy, položil se
na zem a kňučel strachem, jen aby ho jeho pán
nezmlátil. Nejraději bych byl skopal pana manažéra. U nábřežní restaurace se asi osmiletý hoch sna- :
žil chytit vychrtlou kočku, která pobíhala mezi stoly .
a žadonila o něco k žrádlu. Když ji chytil, kopnul ji,
až odletěla do dálky. Všem kolem se to náramně líbilo a já byl zřejmě v jejich očích kazisvětem, když
jsem hodil kočce kousek masa v opačném směru,
byl-li kluk nebezpečně blízko.
19. Tory (turecky Truva) je pro snílky a milovníky
řecké historie. Vidět tam toho moc není, jen několik
kamenů a příkopů, tak se posadíte na jeden pahrbek,
zavřete oči a sníte o Agememnovi, Heleně, Parisovi,
Hektorovi a Achilleovi. Oči otevřete a jste na tureckém polí, kde největší turistickou atrakcí je moderní dřevěná replika trojského koně, do kterého každý
návštěvník po žebříku vyleze a dá se vyfotografovat. Tak průměrný moderní návštěvník reaguje na
Schliemannův dramatický objev devíti měst pod názvem Trója.
20. Odpoledne jsme se koupali v moři v Oren, kde
manžel Turek s manželkou Němkou mají hotel plný
Němců a tři dcery, které měly štíhlá těla Evropanek,
černé ohnivé oči a dlouhé černé vlasy exotických
Turkyň. Náš vedoucí s těžkým srdcem odolal pokušení přenocovat v hotelu a už jsme zase byli na cestě. S pobřeží vidíte ostrovy, které patří k Řecku,
ačkoliv jsou velmi blízko tureckého břehu. Tentokráte
jsme navštívili zříceniny Pergamům cestou do Izmiru (dříve Smyrna). Je to třetí největší turecké město — špinavé, smradlavé a nepřívětivé. Moderní
hotel měl jeden záchod pro celé poschodí, tedy pro
šest pokojů, každý pro tři hosty. V Pergamům byla
studánka s ozdravující vodou. Měli tam nemocnici,
pověstnou léčivými výsledky. Byl tam také tunel asi
100 metrů dlouhý, kterým se pacienti hnali potmě
poklusem. Ve stropu bylo několik děr, kterými lékaři pobízeli pacienty, dávali jim rady, sugescí je
léčili, nebo švihli bičíkem, takže pacient (často pod
vlivem drog a ve tmě) nakonec věřil, že sami bohové k němu promlouvali a snažili se mu vrátit
zdraví.
(Pokračování příště)
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Replika na pochvalu

Provádíme veškeré práce oDtické
přesně, rychle a za levp« ceny

Karel Schwarzenberg

Je-li řeč o tom, že kniha — nebo jakákoli jiná věc
— byla kriticky posouzena, dá se to vykládat pravidelně tak, že byla odsouzena. Tohle je případ pro
filologa zajímavý, totiž příznačný, kde slovo při užívání pomalu mění svůj význam. Dívat se na věc
kriticky neznamená nic jiného, než dívat se pozorn ě na její dobré a nedobré vlastnosti. Kritika neznamená doslovně nic jiného nežli posouzení; a je zřejmé, že posudek může dopadnout příznivě nebo nepříznivě. A naopak! Vyjadřuji-li se o knize nekriticky, může to znamenat, že ji bezdůvodně chválím
nebo že ji neuváženě haním. Ale obvyklý způsob řeči se vyvíjí tak, jak se o něm zmiňuji. Proto, podá-li kdo o knize v tisku zprávu, je opatrnější mluvit o recensi a ne o kritice; kritika — to je zpravidla hana. Lidé se tak ovšem vyjadřují proto, že
kritikové raději vytýkají chyby, než by chválili přednosti; příčinu toho zvyku je snadno poznat. Kdo upozorní na chybu, kterou zpozoroval, ten dokazuje, že
věci sám rozumí; kdo by' jenom spisovatele chválil
za všechno, co nám vysvětlil, ten přiznává, že před
tím sám mnoho nevěděl. Z tohoto zvyku, že spisovatel má proč se kritiky bát, se ovšem vyvinul zvyk,
který by měl být takřka závazný. Myslím zajisté,
že je takřka proti zvyklostem n a kritiku odpovídat.
Je-li totiž kritik jen poněkud citlivý, bude se cítit
oprávněn svoji kritiku obhájit; a nebude tomu kon-

Kniha o penězích The Money Book
pomáhá odpovědět
na vaše otázky
Přijdou děti při
| tuctu levněji?
[ Měl byste si
\ koupit starý, dům?
\ Kdo dostane hodně
f z dědictví?
| Kolik stojí ve
\ skutečnosti auto?
| Jak plánujete
| získat jmění?
i Umíte dobře
I nakupovat?
f Jste připraven na
odchod do pense?
Potřebujete
opravdu půjčku?
Jak můžete kontrolovat vydávání svých peněz?
Co když uděláte chybu v daňovém přiznání?
Jestliže peníze nerostou na stromech, kde rostou?
Pamatoval jste dostatečným zajištěním na osoby
n a vás závislé?

ce. Lepší bude, vezme-li spisovatel kritiku na vědomí a snaží se příště to udělat lépe. J á se ovšem
ocitám ve zcela jiné situaci: k r a j a n Zdenko Milevský moji knihu vychvaloval v HD tak, že se nemám
proti čemu bránit (HD č. 4/77, p. r.). Píšu-li přece
jen repliku, nemá to být výzva k bezmezné debatě,
nýbrž odpověď na některé otázky recense a také
vysvětlení některých nedostatků, kterých jsem si sám
vědom.
Proč v moji kompilaci je celá ř a d a husitských
básní připsána Vavřinci z Březové, ač ho rukopisy
nejmenují autorem? Dobře-li se pamatuji, mám to od
nebožtíka prof. Urbánka, s nímž jsem pochopitelně
o své chystané knize mluvíval. Naopak jsem ale zapomněl, jaké jméno bylo domněnkou dáno jeho současníkovi, který se svým "Rozmlouváním" ukázal
— podle mého názoru — satirikem úrovně Havlíčkovy.
V recensi je správně řečeno, že některé dílo je
zastoupeno jenom úryvkem, aby kniha nebyla příliš
dlouhá a tudíž příliš nákladná. Toto stanovisko se
m n ě vnucovalo, když jsem knihu sestavoval v naději, že ji uvidím vydanou brzy £>o válce; snažil jsem
se tedy seškrtat i věci, jichž bylo takřka neodolatelným pokušením pojmout do knihy více. To se tedy
týká především "Dalimila" — oné veršované kroniky, která způsobem tak pozoruhodným spojuje národnostní a třídní zápas. A tato zvláštnost "Dalimilov a " je zajímavá právě proto, že ona pomáhá chápat
mentalitu určité stavovské politiky dob novějších. Je
totiž známo, že čeští páni (v důsledku událostí pobělohorských, a i v důsledku přistěhování rodin jinozemských jako byla naše) byli před světovou válkou
•německojazyční tak, že to české národovce velmi
hněvalo. Jak se tedy stalo, že čeští buditelé začali svou
činnost právě v době, kdy na trůn vstoupil Leopold
II., a čeští páni trvali na tom, aby při jeho korunovaci bylo užito češtiny, kterou sami neovládali? Nenáviděli totiž germanisující byrokracii stejně, jako
se při pověstných volbách roku 1792 srazila "historická" šlechta a "chabrus" německojazyčné buržoasie.
Jestli jsem nepojal do své sbírky zdaleka dost významných odstavců "Dalimila", nekonal jsem také
dost studií, abych znal všechny balady, které čerpají
látku z českých dějin; na štěstí jsem zpozoroval
např. dvě básně, které vidí bitvu u Moháče očima
obou stran.
Kdybych knihu nebyl psal pro uveřejnění hned po
válce, kdybych ji psal dnes — kdy např. letošní
lednové číslo " P r o m ě n " dokazuje, jak svobodně je
dnes možno mluvit o otázce vojáků první světové
války — "Sibiřjaků" a "Austriáků" —, byl bych asi
poznal a zužitkoval rozmanité náměty o tom, jak se
celek národa přece jen velmi pomalu a postupně
rozhodl rozejít se nadobro s Rakouskem. Ovšem, že
jsem se vždy schválně a důsledně držel toho, že nechci jednat o době naší, tedy o době po 28. říjnu
1918.
Srovnávat rok 1866, kdy nebyla odstoupena ani píď
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telefon 598-5736

Optical Service
české půdy, s rokem 1938 — nebylo tedy již thematem této knihy. S touto její zásadou se srovnává jenom to, že jsem do ní úmyslně zařadil dvě básně
Dykovy. "Země mluví" — zde mluví Dyk naprosto
a za každou cenu proti Rakousku; avšak "Píseň noci
29. ř í j n a " je opak radostného opojení ze zdařilého
odboje, je to výraz děsivého rozhledu po všem tom
nebezpečí, které bude hrozit přítomnosti. A Dyk smýšlel tak, jak svou politiku prováděl (o čem by se
daly zase citovat jiné verše . . .), kdežto mnoho průměrných lidí vidělo jedině úspěch, zdar, výhodu . . . !
Tak prostě Dyk nesmýšlel.
Dodám v této souvislosti, že jsem ani nesháněl, a
tudíž nikdy ani neviděl, pověstnou oslavnou báseň,
kterou v Brandýse složil na tehdejší arcikněžnu Zitu
bratr přední osobnosti republiky. Dnes toho lituji,
byla by zajímavá také proto, že vznešená ta paní
přežila i republiku i protektorát, a dožila se letoška.
A naopak zase, lze mojí knize vytknout, že v ní
scházejí některé líbivé lidové písně legionářské, z
nichž některou znám, ale spoléhal jsem se, že -námět je takto dostatečně vyčerpán. Touha pracovníka
dějepisu po nestranné věcnosti mě nutila k tomu,
abych se přidržel časové meze, kterou jsem si předepsal za okupace, a po které začíná naše doba. Ale
m ů j námět — ten ovšem nekončí! Mohu si představit, jak bude podobně zpracována doba od r. 1918 do
r. 1968 — rovných padesát let — až příliž bohatá
n a dějinná dramata a na jejich přirozené básnické
plody. Z doby po r. 1938 je pro můj námět předním
pěvcem Halas; mladší ať řekne, kdo přichází v úvahu pro desetiletí před rokem 1968. Právě zde ovšem
jako by ani nebylo třeba nových veršů — ač jsou,
ač budou: zde mluví beztak staří, proroctvím nadaní
básníci — věštci. Mohu dokonce říci: štěstí že jsem
tehdy nevěděl, jak by bylo dobře úplněji citovat
věštbu ze Sibyllina proroctví. Vidíme, jak se před
našima očima začíná plnit, a těšíme se jedině jeho
útěchou:
Ač lid český tříben bude,
avšak vyhlazen nebude:
neboť Čechové zvítězí
naposledy mocí Boží!

4

V Í N , LIKÉRŮ A PIVA
IMPORTOVANÝCH Z RŮZNÝCH ZEMÍ I DOMÁCÍCH
DODÁME ZA

VELKOOBCHODNÍ CENY KAMKOLI V AUSTRÁLII

J. Kínda & Co. Pty. Ltd.
4 0 7 BLACKSHAWS RD., NORTH ALTONA, YIC. 3025
>

TELEFON 314-6111, 314-6281

'

VYŽÁDEJTE

SI

NÁŠ

CENÍK

ZA M I N I M Á L N Í C E N U $ 8.16 za tucet lahví 740 ml.,

'
300-P-703o

Hampton, Vic.

VELKÝ VÝBfiR

170 stran důležitých informací o běžných
otázkách, týkajících se peněz
získáte v Knize
o penězích — Money Book —, která je k
dispozici v kterékoli filiálce Národní banky. Na
požádání ji dostane každý, i když není
zákazníkem banky, a to ZDARMA.

National Bank

573 Hampton St.,

PIVO

< S D O D Á V K O U DO D O M U (při odběru aspoň 1 tuctu)
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KRAJANÉ V P E R T H U V ZÁP. AUSTRÁLII

koná výroční valnou hromadu v pátek 24. června 1977
v 8 hodin večer •>; dolejším sále restaurace Rheinland,
ABC — 3ZZ ACCESS R Á D I O
1220 KHz
9 Drewery Lane. Mélbourne. Na programu jsou zpráPravidelné vysílání je každou neděli od 10 do 10.30 vy funkcionářů, volba nového výooru. stanovení prahodin večer. Program se opakuje vždy násiedujici covního programu pro příští období a volné návrhy.
pondělí v 10 hodin dopoledne.
— Žádáme všechny členy, aby se dostavili na val19. a 20. 6.: Vzpomínka na Osvobozené divadlo — nou hromadu v plném počtu. Hosté srdečne vítaní.
. 2. část.
Odstupující výbor
26. a 27. 6.: Dolnozemský Slováci sa hlásí
V

MELBOURNE

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE
V

PŘISTĚHOVALCŮ

AUSTRÁLII

BESEDA, čs. kulturní a svépomocný klub v Melbourne

— pořádá v neděli 26. června 1977 ve 2.15 hod. odp.
v sále Victorian Amateur Cine Society, 2 Napier St.,
(roh Víctoria Parade), Fitzroy, BESÍDKU pro děti i
dospěié s pestrým pořadem: se zpěvem, hudbou, filmy, hrami a soutěžemi, a s dětským koutkem s loutkami. Zpívají tenor B. Adami a sopranistka Maja
Wilsonová, i:a klavír doprovází Mme. Pieroni. Sál
je vytopen, * Bufet. * Vstupné dobrovolné.
— BESEDA připravuje jednodenní autobusový výlet
na sníh a to v neděli 10. července na Mt. Baw Baw.
Jízdné přibližně $ 8.50 za osobu.
— BESEDA vysílá n a stanici 3 CR každý druhý
čtvrtek od 7 hodin večer: 16. 6. je na programu
taneční hudba z let třicátých a čtyřicátých, 30. června
folkloristické pásmo "Na Slováci",
INFORMACE, přihlášky atd. na adrese: BESEDA,
2 Junction St., Preston, Vic. 3072, telefon 480-2737.

jsou zváni na bohoslužby k uctění památky národních
patronu sv. Cyrila a Metoděje v neděli 10. července
i9/7 ve 3 hod. odpoledne v kapli sv. Cyrila a Metoděje,
21 Darlington Rd:, Darlington, WA.
T U R N A J JAROSLAVA M A R S H A L L A

- Dne 5. června tomu bylo rok, co na hřišti náhle
skonal Jaroslav Marshall z North Balwynu. Přátelé
zesnulého z tenisového klubu v Camberwell, jehož
byl členem, uspořádali k tomuto smutnému výročí
" T u r n a j Jaroslava Marshalla" o poháry, které věnoval J . Kopecký. V první skupině získal pohár Zdeněk Tikal, ve druhé Karel Průša. V proslovu při předáváni pohárů bylo vřele vzpomenuto na skvělého
kamaráda, který všem už rok tolik chybí a jeho
památka byla dále uctěna 2minutovým tichem.

Zvláštní komise, ustavená australským ministerstvem přistěhovalectví k tomu, aby prozkoumala
problémy spojené s uznáváním kvalifikace, kterou
získali přistěhovalci v jiných zemích, navrhla a ministerstvo přistěhovalectví přijalo a předložilo k
schválení federálnímu parlamentu, aby se žadatelé
Z P R Á V Y S. K. S L A V I A M E L B O U R N E
o přistěhovalecké vizum dozvěděli již před opuštěSLAViA — FRANKSTON CITY 0 : 0
ním země svého pobytu, zdá bude jejich kvalifikace
Konečný výsledek je obrazem hry, při níž obrany
plně uznána v Austrálii. Rozhodnutí se bude týkat
obou mužstev dominovaly, zatímco útoky nedokázaly
zatím sedmi oborů povolání a to lékařství, zubního
využít příležitostí ke skórování, kterých konečné nelékařství, dietářství, ošetřování nemocných, fyziothebylo mnoho. V .prvním poločase měla Slavia více
rapie, farmacie a veterinářství. .
ze hry, která se odbývala většinou na půli hostů, po
Komise vypracovala současjíě návrh na způsob zkouzměně stran se Frankston zlepšil, ale žádnému jeho
šek k zjišťování kompetence žadatele jako alternativu
útočníkovi se nepodařilo projít slavistickou obranou.
k tomu brát za základ rozhodnutí všeobecně uznávanou
Nový half Slavie, P. Smith, který hrál za Cambridge
vědeckou úrotfeň university či jiné školy nebo ústaCity, ukázal, že může být dobrou posilou mužstva,
vu, n a nichž žadatel získal své vědomosti, event.
ale v pozdější fázi hry se u něho projevila únava
podle všeobecné úrovně školství v takové zemi.
obvyklá krátce po přestěhování z jiného kontinentu
Komise zkoumá dále problémy, spojené s uznáváa byl proto vyměněn D. Pyem.
ním kvalifikace v dalších oborech — účetnictví, ze- > ČESKÉ O C H O T N I C K É D I V A D L O V M E L B O U R N E
Druhé mužstvo Slavie vyhrálo v předzápase 2 : 1.
měměřictví aj.
> Měsíc květen 1977 byl pro čs. exulanty v Mel- \
> bourne bohatý, jak se mnozí z vás přesvědčili sa- < V příštích kolech Viktoriánské ligy hraje Slavia v
. mi. Zmiňujeme se zde o jedné mimořádné a zvlášť J neděli 19. červná proti mužstvu Essendon Lions na
DOHODY V Y S V Ě T L O V A T I
milé události: byl to celovečerní koncert, na němž 1 hřišti v Montgórhery Parku, Albion. St., v Essendonu a v neděli 26. června se utká s týmem.. George
(Pokračování se str. 3) 6.), který píše pod titulem ^ česká operní pěvkyně paní Miluška Šimková štěd- S Cross "doma" — Showgrounds, Ascot Vale (vchod
>
ře
rozdávala
Své
umění
a
s
půvabem
jí
vlastním
<
dovolí nejvýše demokratic- OTRÁVENÉ VLNY o "rozV. Frencl
i rozehřála všechna vlastenecká srdce. Děkujeme / z Lang Street).
ky zvolení představitelé li- hořčení sovětských lidí
jí znovu a těšíme se, že rok nebude mít 12 měsíců, )
du, je především
třeba nad
činností
vysílaček ' a melbournští se; znovu s Miluškou setkají.
)
"okamžitě zastavit štvavé (Svoboda
á
Svobodná ^ We would like to express our thanks to Maestro )
vysílání mnichovských sta- Evropa)", o "rozhořčená > Geoffrey Arnold, chorusmaster of the Australian \
nic". Na toto téma už nad zarážející drzostí", že í Opera, who brilliantly accompanied Miluška at the J
J
EMANCIPACE ŽEN
bylo napsáno tolik úvah tyto stanjpe "ve jménu .concert.
v čs. tisku! Zmíníme se mravních principů a huO svatodušních svátcích se ženy pokusily dostat do
To Miluška and Geoffrey
J
aspoň o referátu Jarosla- manismu udílejí jim, so- f
from Melbourne
. " t a j ů " sportů, které byly až dosud vyhraženy pouze
mužům. Ta}*: poprvé v historii startovala na automova Mazala (Rudé právo 1. větským lidem, lekce", [
with love,
bilových závodech' "500 mil Indianapolisem" v USA
Jiřina Rojerová, předsedkyně ČOD
když v nich pracují "agen- r
žena, 391etá Američanka Janet Guthriová (v tréninku
ti CIA, vlasovci, gestapádosáhla na voze Lighting — Offenhauser průměrné
Zprávy
osobni
hodinové rychlosti 303,2 km a probojovala se spolu
ci, kolaboranti a zločins 32 muži do finále), ale zůstala v poli poražených.
ci . . .".
P Ř E K V A P E N Í PRO ČECHOSLOVÁKY
V západoněmeckém městě Opladen bylo uspořáZkrátka, je svrchovadáno prvé mezinárodní mistrovství NSR v moderním
Konečně si můžete i v Austrálii sami naložit
!
Blahopřání
pětiboji, na kterém ženy absolvovaly stejné discipliným právem každého stáKYSELÉ
ZELÍ
>
Ron D. Kugler
ny jako muži, jejich tratě, respektive v šermu zál z Moorabbinu, Vic.
tu, aby veřejnost informojako dříve doma ve vkusné keramické nádobě,
sahy byly zkráceny nebo zredukovány. Tak první
5 graduoval na R. M. val a veřejné otázky vyuvnitř i zvenku glazurované.
disciplinu moderního pětiboje — jízdu n a koni — ab«Institutu of Technology světloval jen po svém.
Obsah 5 až 20 kg.
solvovaly ženy na trati dlouhé 500 m, která měla 12
>a 31. května 1977 mu
Se 100% zárukou bez pachu
překážek, jež však nesmí být vyšší než 1 m. V
{byl udělen titul Bache- Přispěje pak k mírovému 1
;
v době kysání a uskladnění.
šermířské části moderního pětiboje — n a rozdíl od
lor of Business (Acc.). soužití tím, že vysvětlí po
kordů mužů — zápolily ženy fleretem, — a to na 3
Kyselé zelí bude vás stát asi jednu osminu
\
Srdečně gratulují
svém i plnění uzavřených
3
přátelé z Melbourne dohod.
běžné prodejní ceny.
i vítězství. Třetí disciplinou byla střelba pistolí ve stoje z 25 m vzdálenosti, — čtvrtou pak plavání. Místo
Přesný návod je dodán s nádobou, kterou
300 m volný způsob mužů plavaly ženy 200 m kraul.
mohou krajané dostat za velkoobchodní cenu.
A závěrečnou disciplinou je i v soutěži žen přespolní
Volejte
večer
ód
5.
do
8.
hodiny
S P O R T O V N Í K L U B SLAVIA
běh, je však v porovnání s muži zkrácen na polovičíslo (Melbourne) 528-3412.
MELBOURNE
nu, tedy ženy běží pouze 2.000 m. Zdá se, že tento
nový sport žen se prosadí i .na mezinárodní scéně a
Vás srdečně zve na
že není daleko doba, kdy i ženy budou mít svá světová mistrovství v moderním pětiboji — možná, že se
1
"moderní pětibojařky" dostanou i na olympijské hry.
ZLOBÍ
VÁS
OČI?
f —
která se koná

TANEČNÍ ZÁBAVU,
v neděli 3. července 1977

U EDY ZLATÉHO
V

RESTAURACI

RHEINLAND

9-13 Drewéry Lane, Melboume
Začátek v 6 hodin večer * Vstupné $ 3.Večeře a nápoje dle objednávky
Bohatá tombola
K poslechu i tanci hraje
Eda Zlatý se svým orchestrem
K dispozici bude pouze 120 míst.
Prosíme, rezervujte včas.
Telefon: 598-5756 (Chrpa)
663-1266 (Rheinland)

Bolí Vás hlava ?
Noste brýle od

/

1 |

O P T A

o p t o
i Capitol House, 113 Swanson St.,

T j f ;
I

i Melbourne (vedle kina Capitol) — 8. poschodí I
I Telefon 63-2231 — Mluvíme česky a slovensky
I
DODÁME LÉKY VŠECH DRUHŮ
I Vašim příbuzným i bez lékařského předpisu, |
I
v nutných případech i telegraficky.
V pátek je otevřeno do 9. hod. večer,
'
ale v sobotu je zavřeno.
(

PĚKNÉ P E N Í Z E M. NAVRÁTILOVÉ

V New Yorku bylo zveřejněno pořadí nejlepších
světových tenistů sestavené na základě výdělků dosažených na turnajích od 1. ledna do 27. května. V
tomto pořadí figuruje n a velmi čestném druhém místě bývalá čs. reprezentantka Martina Navrátilová,
která žije od září 1975 v USA. Martina si totiž přišla
na 191.775 dolarů, tedy větší prémie už dostala pouze
'v současné době nejlepší světová tenistka Američank a Chris Evertová ($ 252.000). Další pořadí žen: 3.
Sue Barker (V. Británie) $ 119.500, 4. Virginia Wa:
deová (V. Británie) $ 81.650, 5. Rosemary Casalsová
(USA) $ 74.500. — Pořadí mužů: 1. Jimmy Connors
KÜSA) $557.666, 2. Illlie Nastase (Rumunsko) S 246.150,
3. Dick Stockton (USA) $ 226.834. 4. Björn Borg (švédsko) $ 216.540, 5. Guillermo Vilas (Argentina) $
192.486, 6. Vitas Gerulaitis (USA) $ 190.000, atd.
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Karel

Janovský

FC Liverpool vítězem fotbalového Poháru mistrů evropských zemí

Anglická noc v Římě
Anglický fotbalový mistr FC Liverpool slavil (čtyři dny po porážce 1 :2 s mužstvem Manchester United ve finále Anglického poháru) na Olympijském stadiónu v Římě největší triumf ve svých klubových
dějinách. Vyhrál totiž finále 22. ročníku nejslavněji! evropské fotbalové soutěže klubových celků — závěrečné utkání Poháru mistrů evropských zemí — nad svým západoněmeckým soupeřem Borussií Mönchengladbach naprosto zaslouženě 3 : 1 (po poločasu 1 : 0) a stal se prvním mužstvem Evropy.

Až na nějakých 5 až 8 minut v nástupu do druhého poločasu, kdy západoněmecký přeborník Borussia Mönchengladbach vyrovnal na 1 : 1 , byli fotbalisté FC Liveřpooolu po celé střetnutí týmem lepším,
který hrál moderní útočnou kopanou se vším, co jí
dělá zajímavou. Každý jednotlivec byl po technické
stránce fotbalovým fenoménem, umělcem* který si
mnohdy v souboji s hráči mistra NSR dělal co chtěl.
Prvé dvě branky: McDermotova vstřelená (na 1 : 0)
ve 28. minutě po "české uličce", a ta druhá, dosažená v 65. minutě po rohovém kopu Smithem hlavou, musela být i pro fotbalového labužníka úplným
požitkem. Pravda, i branka Borussie Mönchengladbach vstřelená Dánem Simonsenem byla hezká, ale
byla to jedna z mála pěkných akcí Němců za celých
90 minut hry. Angličané naopak, kteří kopali jeden
Ve čtyřech mezinárodních utkáních nedalo
ČESKOSLOVENSKO A N I J E D I N O U

BRANKU

Čs. fotbalisté, kteří v červnu 1976 získali v Bělehradě titul mistrů Evropy, jdou v současné době od
neúspěchu k neúspěchu. Po debaklu ve Wrexhamu
v kvalifikaci mistrovství světa 0 : 3 s Walesem a
prohře 0 : 2 v přátelském'utkání s Maďary, nedokázali ani v dalších dvou přípravných přátelských zápasech vstřelit soupeřům branku. V Basileji prohráli
24. května dokonce se Švýcarskem 0 : 1 a 1. června
n a ostravských Bazalech hráli s Rakušany bez branek 0 : 0, ačkoliv měli šancí na půl tuctu gólů. Nedovedli však překonat rakouského brankáře ani z
dvou metrů. Viděl jsem v rakouské televizi přímý
přenos střetnutí, v němž měli mladí Čechoslováci
(trenér Václav Ježek dal během utkání příležitost
nejméně 6 - 7 nováčkům) přímo drtivou převahu, hráli prakticky celých 90 minut na jednu branku, ale
nedokázali vsítit jediný gól, který by znamenal vítězství.

POSLEDNÍ forest hills
Americká tenisová federace rozhodla, že mezinárodní přebory USA, které se hraji už od r . 1S15 v
newyorském předměstí Forest Hílls. bodoo letos T
září n a těchto kurtech probíhat naposledy. Od r.
1978 se bude hrát na stadiónu Lctáse Armstronga v
newyorském předměstí Flushing Meadow. fclerý je
nákladem pěti miliónů dolarů renovován a nozarea
na 32 kurtů s kapacitou v hledišti 30.000 míst.
JODY

SCHECKTER

UNIKÁ

roh za druhým, měli šancí jak na pouti, při jedné
z nich, 8 minut před koncem utkání, nezbývalo Němcům nic jiného, než zabránit další brance za cenu
hrubého přestupku, který potrestal francouzský rozhodčí Robert Wurtz pokutovým kopem, který proměnil pravý obránce Neal ve třetí branku Angličanů.
Liverpool připravil svému mužstvu ovace, jaké město nepamatuje. Přes půl miliónu lidí bylo v ulicích
Liverpoolu, když mužstvo přijelo z Říma, aby připravilo triumfální přivítání svým fotbalistům a na
standartách stálo: "Jste větší než Beatles, jste největší v dějinách města."
— O —

Vítězem třetí nejpopulárnější evropské fotbalové
soutěže klubových celků — Poháru UEFA — se stal
letošní italský mistr Juventus Turin, který po domácím vítězství 1 : 0 nad Atletikem Bilbao prohrál sice
odvetu v Bilbau 1 : 2, vstřeleným gólem v Bilbau
však získal tuto trofej.

T Ř I M A J Í ŠANCI NA P R V E N S T V Í

í V Košicích se jela čtvrtá jízda mistrovství Evropy
j v terénních závodech motocyklistů, na které domino' val devítinásobný evropský přeborník Květoslav Mašita, který na Jawě vyhrál jízdu kategorie strojů do
350 ccm, když byl nejrychlejším ze všech 218 startujících z 11 zemí. Nejen však on, ale i další dva Čechoslováci mají letos naději na získání titulu mistra
Evropy. Jsou to: Jiří Stodůlka, vítěz závodů strojů
do 250 ccm, a Otakar Toman, nejrychlejší borec v
kategorii strojů do 750 ccm. Zatímco Mašita a Toman
jsou v čele mistrovství Evropy, je Stodůlka zatím druhý za Italem Grittim.

Ve zkratce
— Necelé tři týdny po závěrečném ceremoniálu 44.
hokejového mistrovství světa ve Vídni vyvodili už
v SSSR důsledky z neúspěchu — třetího místa světového šampionátu. Trenér Boris Kulagin, na kterého
už v době šampionátu útočil sovětský tisk i bývalý
trenér A. Tarasov, byl v Moskvě zbaven funkce. A
jeho nástupcem ve funkci trenéra sovětského reprezentačního týmu se stává Viktor Tichonov, který působil od roku 1968 coby trenér Dynama Riga.
— Čs. tenistka Renáta Tomanová dosáhla na přeborech Itálie v Římě pozoruhodného úspěchu, když
se kvalifikovala až do finále dámské dvouhry, to však
prohrála se svou americkou soupeřkou Janet Newberryovou ve dvou sadách 3 : 6 a 6 : 7 . Nutno však
poznamenat, že na Foru Italicu v Římě nestartovaly
přední světové hráčky jako Chris Evertová, Martina
Navrátilová, Francouzska Francoise Durrová a další.

— Olympijský vítěz z r. 1972 v Mnichově, čs. diskař
Ludvík Daněk, je stále ještě aktivním sportovcem.
V posledních týdnech se na německé půdě střetl
dokonce dvakrát s posledním olympijským přeborní: : Fotbalová liga :
kem (z Montrealu) Američanem Mac Wilkinsem, se
Předposlední, 29. kolo nejvyšší čs. fotbalové sou- kterým prohrál oba souboje. V tom druhém, v mnitěže přineslo konečně rozhodnutí o novém přeborníku. chovském předměstí Aubingu, hodil 401etý Daněk ještě
Stává se jím po létech znovu mužstvo pražské Duk- 64,24 m, Američan Mac Wilkins však 66,10 m.
ly, které bylo v minulosti ještě nejlepším reprezentantem čs. kopané v Poháru mistrů evropských ze- — Pražská Slavia prohrála doma přátelské mezinámí. Paradoxem je však, že právě v 29. kole, kdy se rodní utkání s předním týmem holandské nejvyšší
stali pražští vojáci po prohře Interu Bratislava v fotbalové soutěže Spartou Rotterdam 2 : 3, když —
Plzni 1 : 2 přeborníky republiky, utrpěli v Košicích především v prvé půli — soupeř byl lepší a rozhodl
s místní Lokomotivou největší prohru posledních mě- o svém zaslouženém vítžzství.
síců 1 : 4 . — V posledním 30. kole půjde prakticky — Čs. ragbísté se stali vítězi B skupiny mistrovství
0 to, která další dvě mužstva budou hrát od podzimu Evropy (před SSSR), když v závěrečném utkání zvív pohárové soutěži — v Poháru UEFA —: největší tězili v Goterborgu nad švédy- 50 : 12.
šanci m a j í pražská Slavía a Inter Bratislava, Zbrojovce Brno se nedávají už takové naděje, neboť Je — JPoprvé od zrodu evropských pohárových soutěží
za tímto "tandemem"" o bod zpět. — Mužstvo VSS klubových celků kc-pané před 22 léty nebude Real
Košice doprovodí do 2. ligy zřejmě přece jen nová- Madrid od podzimu zastoupen ani v jedné ze tří hlavček soutěže Frýdek/Mšstefc, který podával n a pod- ních soutěží. Skončil totiž ve Španělsku v lize šestý .
zim slabé výfcony a tak m a na j a ř e s a í zlepšená a tím se w ř a d í l z možnosti hrát alespoň v Poháru
forma oe|XKDc>Ma k zžrttraněUEFA.
2S. fcoSo: B o t a n i a i s — S a v i a Piafaa 1-: i. Dukla
Praha —
B r a o 2 : 1. Teplíce — Lokomotiva Košice i : 1- T n u S n — Fiýtlefc/Místek 1 : 1 . Inter
DO LIGY DVĚ SLOVENSKÁ MUŽSTVA
BratšsJara — S m s m Bsgíislava 1 : 0. Baník Ostrava
Tři kola před závěrem strice (Dukla) vyhrál v 27.
— Plzeň 2 : ft. VSS Košice — Žilina 1 : 1 a Trenčín
- Sparta Praha 1 : 1 .
II. čs. celostátní fotbalové kole v Po v. Bystrici suve23. fa»: Lqfc. Košice — Dukla P r a h a 4 : 1, Zbro- ligy je v čele tabulky už rénně 4 : 1 a zajistil si
jovka Brno — Sia via 2 : 2. Frýdek/Místek — Teplice vše jasné. Po Tatranu tak návrat mezi čs. fot1 : 1. Siovan — Trenčín 3 : 3. Plzeň — Inter 2 : 1, Prešov postupuje do nej- balovou elitu. — Pořadí
Žilina — Ostrava 2 : 0, Sparta — VSS Košice 3 : 0 a
vyšší čs. fotbalové soutěže po 27. kole: 1. Tatran PreTnsava — B a h e s i a n s 1 : 0.
šov 44 bodů, 2. B. BystriTabulka po 23. kole: 1. Dukla P r a h a 40 bodů; 2. i mužstvo B. Bystrice, kteca 42.b., 3. Jablonec, 4.
ré
už
nemůže
být
z
druSlavía P r a l a . 3. Inter Bratislava (po 36 b.); 4. Zbrojovka Bmo 35 b.: 5. Lokomotiva Košice 31 b.; 6. hého místa nikým vytlače- Bohumín, 5. Třinec, 6.
Slovan Bratislava. 7. Trenčín, 8. Žilina, 9. Plzeň (po no. Vojenský tým B. By- Příbram (po 32 bodech).
29 b.); l i . Sparta P r a h a . 11. Baník Ostrava (po 28
b.); 12. Bofaemiaas 27 b.: 13. Teplice 26 b.; 14. Trnava 25 b.; 15. Frýdek/Místek 23 b.; 16. VSS Košice
13 bodů.
HLAS DOMOVA vychází čtrnáctidenně.
Řídí redakční kruh. Adresa: Hlas domova,
8 Moorhouse St., Richmond, Vic. 3121.
J. T A B Á K M I S T R E M E V R O P Y
Telefon 42-5980
Na mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice
ROČNÍ PŘEDPLATNÉ: V AUSTRÁLII $ 10.-,
mužů v litevském Vilnjusu (SSSR), na kterém domiDO ZAMOŘÍ lodní poštou: NZ $ 11.-, US $ 13.-,
novali reprezentanti SSSR (absolutním vítězem šestiCan. $ 13.-, £stg. 7.-, DM 30.-, Rand 11.-, nebo
boje se stal Rus Vladimír Markelov), zachránil naekvivalent' v jiné měně. — Vý ř í leteckého
dějný Jiří Tabák čest čs. gymnastiky, když se stal
(spolu s východním Němcem Ralphem Bárthelem)
příplatku do různých zemí sdělíme na požádání
přeborníkem starého kontinentu v přeskoku a v prostobratem.
ných obsadil velmi čestné páté místo. V šestiboji byl

Hlavní sportovní událostí čtvrté květnové necele
byla automobilová Velká cena Monaka v Monte Carlu, jejímž suverénním vítězem se stal 271etý Jihoafričan Jody Scheckter na nové konstrukci vozu "Wolf"',
který se ihned po stártu ujal vedení a nikým neohrožován dojel do cíle. Na velmi náročné trase vedoucí ulicemi Monte Carla dosáhl Scheckter průměrné hodinové rychlosti 128,119 km., když byl v cíli
téměř o vteřinu dříve než exmistr světa Rakušan
Niki Lauda na Ferrari. Třetím nejrychlejším jezdcem
Grand Prix Monaka (kterou sledovalo na místě 80.000
diváků), byl další závodník Ferrari — Argentinec
Carlos Reutemann. — 4. do cíle dojel Němec Jochen
Mass, 5. Američan Mário Andretti a 6. Australan
Alan Jones na voze Shadow. Celá řada předních světových jezdců jako obhájce titulu mistra světa James
Hunt z V. Británie, Švéd Ronnie Peterson, Brazilec
Fittipaldi a další závod pro různé poruchy vzdala.
Pořadí mistrovství světa formule I pro rok 1977
(po 6 ze 17 jízd): 1. Jody Scheckter (J. Afrika) 32
bodů, 2. Niki Lauda (Rakousko) 25 b., 3. Carlos Reutemann (Argentina) 23 b., 4. Mario Andretti (USA)
14.
22 b., 5. J a m e s Hunt (V. Británie) 9 bodů.

Dukla mistrem Československa

